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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

 
1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

H ΓΔΤΑΠ κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηελ ηαθηηθή, πξνιεπηηθή θαη έθηαθηε 

επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Σειειέγρνπ - Σειερεηξηζκνχ ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο - 

απνρέηεπζεο θαζψο  θαη  ηνπ  πζηήκαηνο Σειειέγρνπ - Απηνκαηηζκνχ ησλ Δ.Δ.Λ. Νάνπζαο θαη 

Παξνηθίαο, πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ θαη ηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ 

Διέγρνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

2. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Η ΓΔΤΑΠ δηαζέηεη ζχζηεκα ηειειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο - απνρέηεπζεο 

απνηεινχκελν απφ Κεληξηθφ ηαζκφ Διέγρνπ (ΚΔ) θαη 80 απνκαθξπζκέλνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο 

Διέγρνπ (ΣΔ). Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο θαηάζηαζεο ησλ δεμακελψλ, ησλ γεσηξήζεσλ, θαη ησλ θεληξηθψλ αγσγψλ 

ζην εζσηεξηθφ πδξαγσγείν ηεο Παξνηθίαο αιιά θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή 

Παξνηθίαο θαη Νάνπζαο. Δπίζεο, εληφο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Παξνηθίαο θαη 

Νάνπζαο ιεηηνπξγεί ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ απνηεινχκελν απφ 4 ηνπηθέο κνλάδεο ειέγρνπ 

(MCC01-MCC04) θαη ινγηζκηθφ SCADA Siemens Wincc. 

 

Δηδηθφηεξα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν εληφο ηνπ θηηξίνπ ηεο ΓΔΤΑΠ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο 

ν ΚΔ, απνηεινχκελνο απφ:  

 

• 2 Μνλάδεο αδηάιεηπηεο παξνρήο  

• Γίδπκν ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα Server ζε δηάηαμε ελεξγήο εθεδξείαο κε ην ινγηζκηθφ 

SCADA  

• Γηαρεηξηζηή επηθνηλσληψλ  

• Σεξκαηηθφ ππνινγηζηέο Clients  

• Γίθηπν Ethernet γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ζπζθεπψλ  

Οη 80 απνκαθξπζκέλνη ΣΔ ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχληαη αλαιπηηθφηεξα απφ ηα εμήο:  

 

• 60 Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Γεμακελψλ θαη Γεσηξήζεσλ  

• 10 Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Γηαξξνψλ Παξνηθίαο (κέηξεζεο πίεζεο - παξνρήο) 

• 10 Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Αληιηνζηαζίσλ Λπκάησλ (3 αληιηνζηάζηα ζηελ Παξνηθία θαη 

7 αληιηνζηάζηα ζηε Νάνπζα) 

 

Η δηαζχλδεζε κεηαμχ ΚΔ θαη ΣΔ πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε αζχξκαησλ modems ηερλνινγίαο 

RF, ελψ ε επηθνηλσλία κε ηνπο 10 ΣΔ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ Παξνηθίαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ρξήζε SMS. 
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Η αθξηβήο ζέζε ησλ ηαζκψλ Διέγρνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηηφπηαο επίζθεςεο - απνηχπσζεο πνπ ζα δηελεξγεζεί, ψζηε φινη νη δηαγσληδφκελνη λα 

απνθηήζνπλ εηθφλα ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο μερσξηζηά. 

 

 

3. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΑΘΜΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

3.1 Κεληξηθόο ζηαζκόο Διέγρνπ 

 

ηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ Διέγρνπ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ν παξαθάησ εμνπιηζκφο: 

 

• Γηαρεηξηζηήο επηθνηλσληψλ απνηεινχκελνο απφ:  

- 2 ηεκ. Radiomodem ηνπ νίθνπ Satel, κνληέιν 3AS  

- Σξνθνδνηηθφ ηχπνπ Siemens PS307 24Vdc/10A 

- Κεληξηθφ PLC νίθνπ Siemens S7-300 κε θάξηεο επηθνηλσλίαο CP340 

- GSM Modem νίθνπ Siemens ηχπνπ MD720-3 

- Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία νίθνπ Saltek 

• 2 Κεληξηθνί Server ηχπνπ Fujitsu Primergy TX350-S7 

• Σεξκαηηθνί ππνινγηζηέο client ηχπνπ Fujitsu Celsius M720 

• Οζφλεο ηχπνπ Fujitsu P27T-6IPS 

• 2 Οζφλεο πξνβνιήο ηχπνπ NEC P552 

• 2 ηεκ. UPS ηχπνπ APC 5000VA 

• Δθηππσηήο HP4025 

• Γηθηπαθφο εμνπιηζκφο (router, switch, firewall) νίθνπ Cisco 

 

αληίζηνηρα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο νη παξαθάησ άδεηεο ινγηζκηθψλ: 

• Λνγηζκηθφ ηειειέγρνπ SCADA ηχπνπ Siemens WinCC Ver.7 SP3  

• Λνγηζκηθφ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα ηειειέγρνπ ηχπνπ Siemens WinCC 

Web Navigator 

• Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ MS SQL2005 

• Λνγηζκηθφ ζπιινγήο δεδνκέλσλ απνdatalogger ηχπνπ Primayer Primeworks 

• Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Server ηχπνπ Microsoft Server 2012 

• Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Client ηχπνπ Microsoft Windows 7 Pro 

 

3.2 Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ 

 

3.2.1 Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Γεσηξήζεσλ & Γεμακελψλ Ύδξεπζεο (60 εκεία) 

Πεξηιακβάλνπλ: 

• Ηιεθηξνινγηθφ πίλαθα απηνκαηηζκνχ 

• PLC ηχπνπ Siemens S7-300 απνηεινχκελν απφ: 

 - Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο CPU314 

- Κάξηα 32 ςεθηαθψλ εηζφδσλ SM321 

- Κάξηα 16 ςεθηαθψλ εμφδσλ SM322 

- Κάξηα 8 αλαινγηθψλ εηζφδσλ SM331 

- 2 ηεκ. θάξηεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο CP340/RS232 

 

• χζηεκα αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο απνηεινχκελν απφ 

 - Σξνθνδνηηθφ Siemens ηχπνπ Sitop 24Vdc/10A 
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 - Μνλάδα UPS ηχπνπ Siemens DC - UPS 15A 

 - Μπαηαξία UPS ηχπνπ Siemens Battery Module 12Ah 

• Radiomodem ηχπνπ satel 3AS 

• Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία νίθνπ Saltek απνηεινχκελε απφ:  

- αληηθεξαπληθφ γξακκήο ηξνθνδνζίαο SLP275V 

- αληηθεξαπληθφ αλαινγηθνχ ζήκαηνο DM024 

- αληηθεξαπληθφ ζήκαηνο RF ηχπνπ ΗΥ90-Ν50 

• Αλαινγηθφ αηζζεηήξην κέηξεζεο ζηάζκεο ηχπνπ BD Sensors LMP307 

• Αλαινγηθφ αηζζεηήξην κέηξεζεο πίεζεο ηχπνπ BD Sensors DMP331 

• Ηιεθηξνκαγλεηηθφ κεηξεηή παξνρήο ηχπνπ Siemens Sitrans F M MAG5100W/MAG6000.  

• Μεηξεηή ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ ηχπνπ Siemens PAC3200 

• Οκαιφ εθθηλεηή αληιηψλ ηχπνπ Schneider Electric Altistart48 

 

 

3.2.2 Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Γηαξξνψλ Παξνηθίαο (10 εκεία) 

 

Πεξηιακβάλνπλ: 

• pillar 

• Γηάηαμε ζπιινγήο θαη αζχξκαηεο δηάηαμεο δεδνκέλσλ πίεζεο θαη παξνρήο (datalogger) 

ηχπνπ PrimayerXilog+ 3i 

• Τδξφκεηξν ηχπνπ SensusMeistream κε δηάηαμε κεηάδνζεο παικψλ ηχπνπ opto 

 

3.2.3 Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Σχπνπ Αληιηνζηαζίσλ Λπκάησλ (10 εκεία) 

 

Πεξηιακβάλνπλ: 

• Ηιεθηξνινγηθφ πίλαθα ηζρχνο & απηνκαηηζκνχ 

• PLC ηχπνπ Siemens S7-1200 απνηεινχκελν απφ: 

- Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο CPU1214C 

- Κάξηα ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο CM1241 

- Κάξηεο αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ εηζφδσλ 

• Σξνθνδνηηθφ Siemens ηχπνπ LOGO! Power 

• Radiomodem ηχπνπ SATEL Easy 

• Οκαιφ εθθηλεηή Altistart48 ή ξπζκηζηή ζηξνθψλ Altivar630 

 

3.3 Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Δ.Δ.Λ.) 

 

ηηο Δ.Δ.Λ Νάνπζαο θαη Παξνηθίαο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ πνπ 

απνηειείηαη απφ 4 Σνπηθέο Μνλάδεο Διέγρνπ (MCC) κε PLC ηνπ νίθνπ Siemens ζεηξάο S7-300. Οη 

Σνπηθέο Μνλάδεο Διέγρνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ δηθηχνπ MPI θαη κέζσ ηνπ ίδηνπ 

δηθηχνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θεληξηθφ Η/Τ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή επνπηηθνχ ειέγρνπ 

SCADA WinCC γηα ηελ γξαθηθή απεηθφληζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ. 
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 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Οη απαηηήζεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. θαζψο θαη νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαησηέξσ: 

 

1. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαη ειιεληθνχο θαλνληζκνχο θαη ππφ 

ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε κεραληθψλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. 

Όπνηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα πιηθά, ηνλ εμνπιηζκφ θαη κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή, θαιχπηνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή 

ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη απφ ηηο ειιεληθέο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηππνπνηήζεηο. 

Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη: 

Να ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο παξνχζαο κειέηεο. Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε 

ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π., ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 

παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Να εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ πξφιεςε 

θάζε βιάβεο, δεκίαο θαη θάζε θαθήο, επηζθαινχο ή αληηνηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Να εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ γηα ηελ αλίρλεπζε θάζε 

βιάβεο, δεκίαο θαη θάζε θαθήο, επηζθαινχο ή αληηνηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Να αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία θάζε βιάβε ή δεκία θαη λα απνθαζηζηά ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Η ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκηψλ, βιαβψλ θαη 

αληαιιαθηηθψλ ζα βαξχλεη ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Π. 

Να ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα θαη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο, ψζηε ε ιεηηνπξγία, 

ε θαηάζηαζε θαη ε αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα πιεξνί ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο 

Δπηζηήκεο, ηνπο ηζρχνληεο Διιεληθνχο θαη Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο, δηαηάμεηο θαη λφκνπο. 

Να ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιιεη ζηελ  ππεξεζία, θάζε θνξά πνπ ηνχην είλαη αλαγθαίν, πξφγξακκα 

αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπψλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, κε πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ θαη πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ 

εθηέιεζή ηνπο. 

Να ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα θαη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ απηψλ, ζα πεξηζπιιέγεη ηα πάζεο 

θχζεσο άρξεζηα πιηθά ή ππνιείκκαηα εξγαζηψλ, ζα ηα απνκαθξχλεη θαη ζα ηα απνξξίπηεη ζε ζέζεηο 

επηηξεπφκελεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

Να ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη αλειιηπψο ηα βηβιία ή κε φπνην άιιν ηξφπν ζπκθσλεζεί ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη επηζθεπψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη φζα ζα νξίζεη ε Τπεξεζία. 

Να πξνγξακκαηίδεη ηελ πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο αλαγθαίσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Τπεξεζία γηα ηελ 

πξνκήζεηά ηνπο. 
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Με ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ κε ηελ επηζηνιή θαηαθχξσζεο, λνείηαη φηη, ν Αλάδνρνο, έιαβε 

γλψζε ησλ ρψξσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ, θαζψο θαη ησλ Γεληθψλ & Δηδηθψλ Όξσλ θαη 

Απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθχιαθηα. 

 

2. ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 

Οη εξγαζίεο, ζα εθηειεζηνχλ απφ εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα 

είλαη αζθαιηζκέλν ή ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Αλάδνρν. 

Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη ε δηαηήξεζε εκεξνινγηαθήο θαηάζηαζεο (ζε έληππε θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή) ε νπνία ζα ελεκεξψλεηαη έπεηηα απφ θάζε πξαγκαηνπνηεζείζα εξγαζία 

(έθηαθηε ή πξνγξακκαηηζκέλε). Έπεηηα απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο θαη ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ ειέγρνπ, ν Αλάδνρνο ζα παξαδίδεη ην ζπκπιεξσκέλν έληππν 

ειέγρνπ ππνγεγξακκέλν (θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή). 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή κεηαηξνπή απαηηεζεί λα γίλεη θαηά ηελ θάζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο, είηε ζηα πιηθά είηε ζηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, ζα γίλεη κφλν θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο θαη κε ηελ έγθξηζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΠ. 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο, φπνησλ δεκηψλ πξνθιεζνχλ, απφ 

ππαηηηφηεηά ηνπ, ζηηο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο, ζηα δνκηθά ζηνηρεία, ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ ηεο ΓΔΤΑΠ, ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, κε δηθά ηνπ κέζα θαη πξνζσπηθφ θαη 

κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

Γηα δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ή γηα παξαδξνκέο ηεο Σερληθήο 

Πεξηγξαθήο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δεηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο απφ ηελ 

ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, 

ππνρξενχηαη λα απνδερηεί ηηο δηεπθξηλίζεηο / πιεξνθνξίεο πνπ ζα δνζνχλ, εθ ησλ πζηέξσλ, απφ ηελ 

ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα θαη λα ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 

Ννκνζεζία θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ. Η 

πξνκήζεηα θαη ε δαπάλε κέζσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζα επηβαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηνλ Αλάδνρν. 

Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη δαπάλεο γηα ηελ ακνηβή, ηελ αζθάιηζε, ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηα ινηπά 

έμνδα ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Σελ ΓΔΤΑ Πάξνπ βαξχλνπλ νη εμήο δαπάλεο: 

 ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
 παληφο είδνπο πιηθψλ (αληαιιαθηηθψλ εμνπιηζκνχ, θιπ), απνθαηάζηαζεο πάζεο θχζεσο 
βιαβψλ φπσο νη πξνθαινχκελεο απφ απξφβιεπηα γεγνλφηα, ζενκελίεο, θιπ. 
 αληηθαηάζηαζεο   εμνπιηζκνχ   ή   ζηνηρείσλ  απηνχ  γηα  ηελ  βειηίσζε  ιεηηνπξγίαο  ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ή ιφγσ θζνξάο, βιάβεο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία 
 
 
3.ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

Κάζε δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα επηζθεθζεί ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ, παξνπζία ηερληθνχ ηεο ΓΔΤΑΠ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη πξνζσπηθή άπνςε θαη 
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ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Με ηελ επίζθεςε ηνπ, ζα 

ππνγξάθεηαη βεβαίσζε απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ, πνπ πηζηνπνηεί ηελ επίζθεςε. Η 

βεβαίσζε απηή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηε πξνζθνξά. Η 

ππφδεημε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη φπνηεο δηεπθξηλίζεηο απαηηεζνχλ, ζα δνζνχλ απφ ηελ 

ηερληθή ππεξεζία, πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζε απζηεξά πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία, 

πνπ ζα ηνπο αλαθνηλσζεί εγγξάθσο απφ ηελ ΓΔΤΑΠ. Δλδηαθεξφκελνη, νη νπνίνη δελ ζα 

πξνζέιζνπλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία, δελ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην 

Γηαγσληζκφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θάζε ελδηαθεξφκελνο πνπ επηζπκεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

Γηαγσληζκφ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ γηα ηελ πξνηηζέκελε 

ζπκκεηνρή ηνπ, κε φπνην πξφζθνξν ηξφπν. 

 

Με ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαγξάςεη θαη λα ειέγμεη ηνλ ππάξρνληα 

εμνπιηζκφ. Οπνηαδήπνηε βιάβε ζηηο ππνδνκέο θαη ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ζα 

θαηαγξαθεί. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ψζηε ε θάζε 

κνλάδα λα βξεζεί ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Σν πεξηερφκελν  ηεο  θαηαγξαθήο  

θαη  νη  παξαηεξήζεηο  ηνπ  Αλαδφρνπ  ζα  απνηεινχλ  ηελ «Σερληθή  Έθζεζε Παξαιαβήο» γηα 

φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο. 
 

Με βάζε ηελ Σερληθή Έθζεζε Παξαιαβήο, ν Αλάδνρνο θαη ε ΓΔΤΑ  Πάξνπ ζα θαζνξίζνπλ απφ 

θνηλνχ ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο απαξαίηεηεο βειηησηηθέο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Οη ππεξεζίεο, πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο/επηζθεπήο θαηαγξάθνληαη θαη ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Πξφγξακκα πληήξεζεο, νη δε ππεξεζίεο 

ζπληήξεζεο δηαθξίλνληαη ζηηο  παξαθάησ θαηεγνξίεο : 
 

3.1 Πξνιεπηηθή πληήξεζε 
 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ηαθηηθφ πξφγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ 

ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη ηεο επηζηήκεο θαη ηελ θεθηεκέλε εκπεηξία ηνπ 

ζπληεξεηή. 

ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο εθ κέξνπο ηνπ πληεξεηή πεξηιακβάλεηαη επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε 

ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ απηνκαηηζκνχ ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ηνπ 

Αλαδφρνπ, πεξηνδηθά κία (1) θνξά αλά δύν (2) κήλεο. Ο πξνο ζπληήξεζε εμνπιηζκφο 

πεξηιακβάλεη, φξγαλα/αηζζεηήξηα (παξνρφκεηξα, πηεζφκεηξα, ζηαζκήκεηξα, θηι.), πίλαθεο 

απηνκαηηζκνχ, επηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ, Πξνγξακκαηηδφκελνπο Λνγηθνχο Διεγθηέο (PLC), 

Ηιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαζψο θαη πξνγξάκκαηα (software) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ (Σ..Δ.) πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη εξγαζίεο: 

 Δπηζεψξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ απηνκαηηζκνχ 

ησλ κεραλεκάησλ κε: 

- Οπηηθφ έιεγρν ησλ θεληξηθψλ ζπλδέζεσλ ηεο ηάζεο δηθηχνπ, ηεο γείσζεο. 

- Έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ησλ δηαηάμεσλ/ ζπζηεκάησλ. 

- Έιεγρν ησλ δηαηάμεσλ ειέγρνπ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο ζπζθεπέο/ ζπζηήκαηα. 

 Σε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ φπσο, έιεγρν ηεο εμφδνπ ησλ αλαινγηθψλ 

νξγάλσλ ζε mA (επαιήζεπζε νξζήο κέηξεζεο νξγάλσλ), ηελ χπαξμε ζσζηήο επηθνηλσλίαο 

αζχξκαηεο ή ελζχξκαηεο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη θαζαξηζκφ, δηφξζσζε, 
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ξχζκηζε ηνπο. 

 Σελ χπαξμε  ελδείμεσλ  θζνξάο  ησλ  πιηθψλ  (π.ρ.  ξσγκέο ζε  φξγαλα,  θζαξκέλα 

θαιψδηα, θαηεζηξακκέλα κηθξνυιηθά ζηνπο πίλαθεο), νπφηε θαη επηζεκαίλνληαη γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 

 Λήςε θαη αλάιπζε ησλ δηαγλσζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη ην ζχζηεκα. 

 Δπηζεψξεζε θαη ηερληθφο θαζαξηζκφο ηνπ πίλαθα απηνκαηηζκνχ θαη ηνπ PLC (αθαίξεζε 

ζθφλεο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ). 

 Έιεγρνο ηάζεο, ξεχκαηνο εηζφδσλ – εμφδσλ ζηηο θάξηεο ηνπ PLC. 

 Έιεγρνο δνκεκέλεο θαισδίσζεο ΣΔ. 

 Έιεγρνο χπαξμεο λεξψλ ζηα θξεάηηα. 
 

ε επίπεδν Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ (Κ..Δ.), ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηηο 

θάησζη εξγαζίεο: 

 Δπηζεψξεζε θαη θαζαξηζκφο ηνπ εξκαξίνπ ηνπ  Γηαρεηξηζηή Δπηθνηλσλίαο. 

 Σερληθφο θαζαξηζκφο (αθαίξεζε ζθφλεο) ησλ δχν Κεληξηθψλ Τπνινγηζηψλ (Server) θαη 

ηνπ Σεξκαηηθνχ Τπνινγηζηή (Client Η/Τ). 

 Έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο κνλάδαο UPS. 

 Έιεγρνο δνκεκέλεο θαισδίσζεο Σνπηθνχ Γηθηχνπ LAN κεηαμχ ηνπ PLC, ησλ Κεληξηθψλ 

Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Σεξκαηηθψλ Τπνινγηζηψλ. Έιεγρνο θαισδίσλ θεξαηψλ αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίαο. 

 Λήςε εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ (backup) εθαξκνγήο επνπηηθνχ ειέγρνπ SCADA ζε νπηηθφ 

δίζθν. 

 

3.1.1 Γηαδηθαζία εθηέιεζεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

 

Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ απηνκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε 

ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ απηνκαηηζκνχ ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ηνπ 

Αλαδφρνπ, πεξηνδηθά κία (1) θνξά αλά δύν (2) κήλεο. Ο αλάδνρνο νθείιεη ζην δηάζηεκα ηνπ ελφο 

έηνπο, πνπ δηαξθεί ε ζχκβαζε ζπληήξεζεο, λα επηζθεθζεί φινπο ηνπο ΣΔ θαη ηνλ ΚΔ 

ηνπιάρηζηνλ δύν (2)  θνξέο. 

Γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηελ ΓΔΤΑ Πάξνπ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ ηε κεηάβαζή ηνπ ζηνπο ππφ ζπληήξεζε ρψξνπο. Θα ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία γηα ην 

πξφγξακκα ηεο κεηάβαζήο ηνπ, έηζη ψζηε ε ΓΔΤΑΠ λα θξνληίδεη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππφ 

επίζθεςε Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ. 

Καηά ηελ άθημε ηνπ αλαδφρνπ ζπληήξεζεο ζηε ΓΔΤΑ Πάξνπ, ν ππεχζπλνο κεραληθφο ηεο 

ππεξεζίαο ζα παξαδίδεη ηα θιεηδηά ησλ Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ ζην ζπλεξγείν. Ο αλάδνρνο ζα 

πξαγκαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ΣΔ – ΚΔ ζε ψξεο πνπ ζα 

ππνδεηθλχεη ε ΓΔΤΑ Πάξνπ. Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ν αλάδνρνο ζα θξνληίδεη γηα 

ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ, ζα παξαδίδεη ηα θιεηδηά ζηελ 

ππεξεζία θαη ζα ζπληάζζεη πξσηφθνιιν πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο κε ηηο εξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Σν πξσηφθνιιν απηφ ζα ππνγξάθεηαη θαη ζα θπιάζζεηαη θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο. 

 

3.2 Τπεξεζία Απνκαθξπζκέλεο Τπνζηήξημεο 
 

Η Τπεξεζία Απνκαθξπζκέλεο Τπνζηήξημεο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 
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 Σειεθσληθή επηθνηλσλία κέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο (ε νπνία απαληάεη νπνηαδήπνηε 

ψξα θαη εκέξα) κε ηερληθνχο ηνπ αλαδφρνπ, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηηφπνπ ηνπ έξγνπ ζπλζήθεο (π.ρ. θαηξηθέο, βιάβεο παξνρήο ηζρχνο, 

θιπ). Η ηειεθσληθή ππνζηήξημε ζα ηζρχεη θαζ’ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, επηά εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα. Η ελ ιφγσ ππεξεζία δε ζα ρξεψλεηαη επηπιένλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζπληήξεζεο. 
 

 Δπηθνηλσλία κέζσ απεπζείαο ζχλδεζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνλ ΚΔ ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ. Μέζα 

απφ ηνλ ΚΔ ππάξρεη απεπζείαο ζχλδεζε κε φινπο ηνπο ΣΔ κε απνηέιεζκα ηελ ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηίσλ ησλ πηζαλψλ 

πξνβιεκάησλ – βιαβψλ. 
 

 Απνκαθξπζκέλε επέκβαζε ζηελ εθαξκνγή SCADA, κεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο 

κε ζθνπφ ηε δηφξζσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή  θάπνηαο παξακέηξνπ. 
 

 

3.3 Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε - Αληηκεηώπηζε Βιαβώλ 
 

Ωο επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε νξίδεηαη νηαλδήπνηε ελέξγεηα ή ππεξεζία ηνπ Αλαδφρνπ ε νπνία έρεη 

ζαλ ζθνπφ ηελ επηδηφξζσζε βιάβεο ζε θχξην ή βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ πζηήκαηνο. 

Οη ππεξεζίεο αληηκεηψπηζεο βιαβψλ αθνξνχλ ηελ κεηάβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ, 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ηνπ πζηήκαηνο Σειειέγρνπ - 

Σειερεηξηζκνχ, αθνχ έρνπλ πξνεγνπκέλσο εθαξκνζηεί νη ππεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο ππνζηήξημεο 

(ηειεθσληθή επηθνηλσλία, απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζηνπο θεληξηθνχο ππνινγηζηέο ηεο ΓΔΤΑΠ 

απφ ηνλ Αλάδνρν) ρσξίο ηελ ζπλνιηθή επίιπζή ηνπο. 

Η παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βιάβεο πεξηιακβάλεη: 

 Σελ αλαγλψξηζε ηεο βιάβεο θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Σελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ αζθαινχο εξγαζίαο. 

 Σελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, αλεμαξηήησο ησλ φπνησλ εμαξηεκάησλ απαηηεζνχλ, κέζσ 

ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ, ησλ νπνίσλ ε πξνκήζεηα απνδεκηώλεηαη 

ρσξηζηά. αλ ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, κπνξεί λα επηιερζεί κηα 

ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ απνθαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ζπγρξφλσο ν 

αλάδνρνο εμεηάδεη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σέηνηα κπνξεί λα είλαη, ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ή θαθήο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγάλνπ, ε πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζή ηνπ κε 

λέν απφ ηελ απνζήθε αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα δηαηεξεί ε ΓΔΤΑ Πάξνπ, σο ηελ επηζθεπή 

ηνπ, ελψ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή θαθήο ιεηηνπξγίαο ελφο πξνγξάκκαηνο ή Η/Τ, ηφηε 

κπνξεί ελαιιαθηηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην άιιν πξφγξακκα ή εθεδξηθφ αληίγξαθν 

(backup) ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη θξαηεζεί ή αθφκα θαη λα αληηθαηαζηαζεί ν Η/Τ απφ 

άιινλ κέρξη ηελ επηζθεπή ηνπ αξρηθνχ. 

 Σα αλαγθαία κηθξνυιηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 

 Σηο δνθηκέο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπηθά θαη κέζσ ηνπ SCADA. 

 Σελ θαζαξηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ζην ζεκείν ηεο βιάβεο. 

 Σνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ (εξγαιεία θαη φξγαλα) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο βιάβεο. 

Ο αλάδνρνο ζα δεκηνπξγήζεη έληππα παξαθνινχζεζεο γηα θάζε ππνζχζηεκα. ην έληππν απηφ ζα 

αλαγξάθνληαη: Ο αχμσλ αξηζκφο, ν θαηαζθεπαζηήο, ην κνληέιν θαη ην serial number, ε εκεξνκελία 

ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ην φλνκα ηνπ ζπληεξεηή, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ ηειεπηαία επέκβαζε. 
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Οη βιάβεο, πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηνλ απηνκαηηζκφ 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ζα αλαθέξνληαη άκεζα ζηελ ΓΔΤΑΠ, ζα αίξνληαη ακέζσο θαη ζα 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 

ε φιεο ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία, αλαθέξνληαο ζηελ ζρεηηθή έθζεζε, ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο πιηθψλ ή ππεξεζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Η ΓΔΤΑΠ αθνχ εμεηάζεη ηελ έθζεζε ηνπ 

Αλαδφρνπ, εγθξίλεη ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο θαη πξνρσξά ζηελ πξνκήζεηα ησλ 

πιηθψλ. 

Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη δειψζεη 

κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζχκθσλα κε ηελ σξηαία απνδεκίσζε, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηα ηεχρε ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ην δεηνύκελν 

είλαη νη βιάβεο λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην κε ζσζηή επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ΓΔΤΑΠ δε κεξηκλήζεη είηε γηα ηελ άκεζε εθηέιεζε  ηεο επηδηνξζσηηθήο 

ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ είηε γηα ηελ έγθαηξε αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο δε 

θέξεη θακία επζχλε. 

Ο αλάδνρνο δελ επζχλεηαη ζηελ πεξίπησζε πξφθιεζεο θζνξψλ ή θαηαζηξνθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

ινηπψλ ππνδνκψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ νθείινληαη ζε βαλδαιηζκφ, θινπή, δνιηνθζνξά ή 

θπζηθή θαηαζηξνθή. 
 

3.4 Πξνγξακκαηηζκέλε Βειηίσζε Τθηζηάκελσλ Λνγηζκηθώλ Δθαξκνγήο 

Η ππεξεζία απηή, αθνξά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ινγηζκηθψλ 

εθαξκνγήο ησλ Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ, ηνπ Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ θαη ηεο ΔΔΛ ηεο 

ΓΔΤΑ Πάξνπ, κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ. Σα ινγηζκηθά εθαξκνγήο 

πεξηιακβάλνπλ ηα πξνγξάκκαηα ησλ PLC ησλ Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ, ηα πξνγξάκκαηα 

επηθνηλσληψλ ησλ ΣΔ θαη ΚΔ θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή επνπηηθνχ ειέγρνπ SCADA πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί ζηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ Διέγρνπ. 

Οη βειηηψζεηο ησλ ινγηζκηθψλ εθαξκνγήο πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη: 

1. Αιιαγή ησλ ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ελφο Σνπηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ. 

2. Πξνγξακκαηηζκφο ζην PLC θαη απεηθφληζε ζην SCADA λένπ εμνπιηζκνχ ελφο ΣΔ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα έλα λέν φξγαλν κέηξεζεο (παξνρφκεηξν, πηεζφκεηξν θηι), ειεθηξνθίλεηεο 

δηθιείδαο, αληιίαο ρισξίσζεο, θηι. 
3. Αιιαγή παξακέηξσλ Σνπηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ ζε επίπεδν SCADA. 
4. Βειηηψζεηο επηθνηλσληαθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαμχ ΚΔ – ΣΔ γηα ηελ αδηάιεηπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηειειέγρνπ – ηειερεηξηζκνχ. 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο βειηίσζεο ησλ ινγηζκηθψλ εθαξκνγήο ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ, κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ είηε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, είηε απνκαθξπζκέλα κέζσ ηειεεπέκβαζεο ηνπ 

Αλαδφρνπ, πάληα κε ηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο. 

Αμίδεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη, ε ελ ιφγσ ππεξεζία δελ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα 

ηελ έληαμε λένπ Σνπηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ ζην ζχζηεκα ηειειέγρνπ – ηειερεηξηζκνχ ηεο ΓΔΤΑ 

Πάξνπ. 

 

3.5 Υξόλνο αληαπόθξηζεο βιάβεο 
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Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο βιάβεο αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ αλαγγειία κίαο 

έθηαθηεο βιάβεο απφ ηνπο κεραληθνχο ηεο ππεξεζίαο, κέρξη ηελ άθημε ζπλεξγείνπ απνθαηάζηαζεο 

ηνπ Αλαδφρνπ ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ. Ο ρξφλνο απηφο ζα πεξηνξίδεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο έσο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο δελ εθηεινχληαη αεξνπνξηθέο ή αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο. 
 

 

Καηά ηελ άθημε ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ αλαδφρνπ ζηε ΓΔΤΑ Πάξνπ, ν ππεχζπλνο κεραληθφο ηεο 

ππεξεζίαο ζα παξαδίδεη ηα θιεηδηά ηνπ ππφ βιάβε Σνπηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ ζηνλ ππεχζπλν 

κεραληθφ ηνπ αλαδφρνπ. Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο, ν αλάδνρνο ζα 

θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ Σνπηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ, ζα παξαδίδεη ηα θιεηδηά 

ζηελ ππεξεζία θαη ζα ζπληάζζεη πξσηφθνιιν απνθαηάζηαζεο βιάβεο κε ηηο εξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Σν πξσηφθνιιν απηφ ζα ππνγξάθεηαη θαη ζα θπιάζζεηαη θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο. 

 

 

4. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

 

Η αηνκηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηδηψθεηαη κε 

θαλνληζκνχο θαη κέηξα πνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1. ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ  ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, κε 

ζηφρν λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη γηα ηε δηθή ηνπο αζθάιεηα. 

2. ην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε αζθάιεηα 

έλαληη αηπρήκαηνο. 

Ο αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθά θαη ζην ζχλνιφ ηνπ ηελ επζχλε εθαξκνγήο θαη ηήξεζεο φισλ ησλ 

θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο εξγαζίαο θαη κε δηθή ηνπ επζχλε, νθείιεη λα εθπαηδεχζεη φιν ην 

εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ ηνπ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη λα 

εθαξκφδνληαη, θαζψο θαη λα επηηεξεί ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα Ννκνζεζία γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ - ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ  

 

1. Γεληθνί Όξνη 
 

Οη  ηηκέο  ηνπ  παξφληνο  ηηκνινγίνπ  αλαθέξνληαη  ζε  κνλάδεο  ηειεησκέλεο  εξγαζίαο  θαη 

ζεσξνχληαη πιήξεηο απφ θάζε άπνςε θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 Όιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε παξνρή ηεο δεκνπξαηνχκελεο 

ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο, 

πιελ ησλ δαπαλψλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε θαη νη νπνίεο είλαη: ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη λεξνχ, δαπάλεο πξνθαινχκελεο απφ απξφβιεπηα γεγνλφηα, ζενκελίεο, αζηνρία πιηθψλ, 

εζθαικέλν ζρεδηαζκφ θιπ, δαπάλεο αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ ή ζηνηρείσλ απηνχ ιφγσ 

θζνξψλ ή βιαβψλ πνπ δελ νθείινληαη ζε πιεκκέιεηα ηνπ αλαδφρνπ θαη δαπάλεο 

πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο λένπ εμνπιηζκνχ πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη σο 

αληαιιαθηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 ηηο δαπάλεο γηα ηελ επί ηφπνπ παξαθνινχζεζε ησλ Δγθαηαζηάζεσλ, oη δαπάλεο κηζζψλ, 

εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, απνδεκηψζεσλ γηα εξγαζίεο θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο θαη 

εμαηξέζηκεο εκέξεο, αζθαιίζεσο ππέξ ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ θιπ., δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο 

αδείαο, απνδεκηψζεσλ ιφγσ απνιχζεσο θιπ. ηνπ πάζεο θχζεσο εηδηθεπκέλνπ θαη κε 

πξνζσπηθνχ γξαθείσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θιπ., νη νπνίεο δαπάλεο αθνξνχλ ηελ 

εθηέιεζε φισλ ησλ θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ηηο δαπάλεο γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ. 

 ηε δαπάλε γηα ηελ ηήξεζε πιήξσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ αλάδνρν, εκεξνιφγηνπ 

ζπληεξήζεσο θαη ζχληαμε εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ πνπ απαηηνχληαη ή ηπρφλ απαηηεζνχλ 

απφ ηελ ππεξεζία. 

 ηε δαπάλε γηα ηε ιήςε φισλ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ Αζθάιεηαο, Τγηεηλήο θαη Ιαηξηθήο 

πεξηζάιςεσο γηα ην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ ηνπ πνπ απαζρνιείηαη σο επί ην πιείζην θάησ 

απφ δπζκελείο ζπλζήθεο. 

 ηε δαπάλε γηα ηελ αζθάιηζε ή απνδεκίσζε έλαληη αηπρεκάησλ ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ή επί πεξηνπζίαο ηξίησλ. 

 Κάζε άιιε δαπάλε, κε θαηνλνκαδφκελε ξεηψο αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε 

εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

2. Άξζξα ηηκνινγίνπ 

 

2.1 Γαπάλε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ Ύδξεπζεο 
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Άξζξν Σηκνινγίνπ: 1.1 

Ολνκαζία: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ Ύδξεπζεο 

Πεξηγξαθή: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε – ππνζηήξημε ησλ 60 Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ ηεο ΓΔΤΑΠ, 

ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
Σηκή γηα έλαλ ΣΔ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο: ηξηαθφζηα επξψ (300,00€) 

 

2.2 Γαπάλε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο Σνπηθψλ ηαζκψλ Μέηξεζεο Γηαξξνψλ 

Άξζξν Σηκνινγίνπ: 1.2 

Ολνκαζία: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Σνπηθψλ ηαζκψλ Μέηξεζεο Γηαξξνψλ 

Πεξηγξαθή: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε-ππνζηήξημε ησλ 10 Σνπηθψλ ηαζκψλ Μέηξεζεο  Γηαξξνψλ 

ηεο ΓΔΤΑΠ, ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
Σηκή γηα έλαλ ΣΔ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο: Δθαηφλ πελήληα επξψ (150,00€) 

 

2.3 Γαπάλε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ Αληιηνζηαζίσλ Λπκάησλ 

Άξζξν Σηκνινγίνπ: 1.3 

Ολνκαζία: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ Αληιηνζηαζίσλ Λπκάησλ 

Πεξηγξαθή: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε-ππνζηήξημε ησλ 10 Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ 

Αληιηνζηαζίσλ Λπκάησλ ηεο ΓΔΤΑΠ (7 ζηελ πεξηνρή ηεο Νάνπζαο θαη 3 ζηελ πεξηνρή ηεο 

Παξνηθίαο),ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
Σηκή γηα έλαλ ΣΔ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο: Σξηαθφζηα πελήληα επξψ (350,00€) 

 

2.4 Γαπάλε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ ΔΔΛ 

Άξζξν Σηκνινγίνπ: 1.4 

Ολνκαζία: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ ΔΔΛ 

Πεξηγξαθή: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε-ππνζηήξημε ησλ  Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ ηεο ΔΔΛ 

Νάνπζαο θαη Παξνηθίαο θαη ησλ ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ επνπηηθνχ ειέγρνπ (SCADA),ζχκθσλα κε 

φζα αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
Σηκή  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο: Γπν ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (2.500,00€) 

 

2.5 Γαπάλε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ (Hardware) Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ 

Άξζξν Σηκνινγίνπ: 1.5 

Ολνκαζία: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ (Hardware) Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ 

Πεξηγξαθή: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε-ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ ηεο 

ΓΔΤΑΠ, ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
Σηκή  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο: Γπν ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (2.500,00€) 

 

2.6 Γαπάλε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο Λνγηζκηθνχ (software) Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ 

Άξζξν Σηκνινγίνπ: 1.6 

Ολνκαζία: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ (Software) Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ 
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Πεξηγξαθή: Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε-ππνζηήξημε ηνπ ζπλφινπ ησλ ινγηζκηθψλ ηνπ Κεληξηθνχ 

ηαζκνχ Διέγρνπ ηεο ΓΔΤΑΠ, ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. 
Σηκή  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο: Σξεηο ρηιηάδεο επξψ (3.000,00€) 

 

 

 

2.7 Γαπάλε επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ 

Άξζξν Σηκνινγίνπ: 2.1 

Ολνκαζία: Δπηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ 

Πεξηγξαθή: Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε (αληηκεηψπηζε βιαβψλ) ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηειειέγρνπ-ηειερεηξηζκνχ ηεο ΓΔΤΑΠ, ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. 
Σηκή  γηα κηα αλζξσπνψξα εξγαζίαο: Ογδφληα επξψ (80,00€) 

 

2.8 Γαπάλε επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ινγηζκηθνχ ΣΔ 

Άξζξν Σηκνινγίνπ: 2.2 

Ολνκαζία: Δπηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ ΣΔ 

Πεξηγξαθή: Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε (αληηκεηψπηζε βιαβψλ) ηνπ ινγηζκηθνχ ελφο Σνπηθνχ 

ηαζκνχ Διέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειειέγρνπ-ηειερεηξηζκνχ ηεο ΓΔΤΑΠ, ζχκθσλα κε φζα 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
Σηκή  γηα κηα αλζξσπνψξα εξγαζίαο: Ογδφληα επξψ (80,00€) 

 

2.8 Γαπάλε επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ινγηζκηθνχ ΚΔ θαη ΔΔΛ 

Άξζξν Σηκνινγίνπ: 2.3 

Ολνκαζία: Δπηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ θαη ΔΔΛ 

Πεξηγξαθή: Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε (αληηκεηψπηζε βιαβψλ) ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ Κεληξηθνχ 

ηαζκνχ Διέγρνπ θαη ησλ ΔΔΛ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειειέγρνπ-ηειερεηξηζκνχ ηεο ΓΔΤΑΠ, ζχκθσλα 

κε φζα αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
Σηκή  γηα κηα αλζξσπνψξα εξγαζίαο: Ογδφληα επξψ (80,00€) 
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3. Πξνκέηξεζε 

Η παξνρή απηή αθνξά ζηηο ππεξεζίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, πνπ δε κπνξνχλ 

λα εθηειεζηνχλ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ θαη ζα αλαηεζνχλ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε 

γηα δηάξθεηα 12 κελψλ. 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο δηαηξνχληαη ζε πξνιεπηηθέο θαη επηδηνξζσηηθέο. Οη πξνιεπηηθέο 

ππεξεζίεο είλαη νη ειάρηζηα απαηηεηέο ππεξεζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνχ ηεο ΓΔΤΑΠ. 

Οη επηδηνξζσηηθέο ππεξεζίεο αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ελδερνκέλσο λα απαηηεζνχλ ζηελ 

πεξίπησζε εκθάληζεο βιάβεο ζηνλ εμνπιηζκφ ή ζην ινγηζκηθφ. 

Οη πνζφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο πληήξεζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζρεηηθά 

ηηκνιφγηα ηνπ θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη πνζφηεηεο ηνπο είλαη ζπγθεθξηκέλεο.  

Οη πνζφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ Δπηδηνξζσηηθήο πληήξεζεο ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία εκθάληζεο βιαβψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ απηήο εδψ 

ηεο κειέηεο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, θαζίζηαηαη αδχλαηνο νπνηνζδήπνηε πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνο πξνκήζεηα 

πνζφηεηαο πιηθψλ ή ππεξεζηψλ, ιφγσ βιάβεο, επεηδή ε πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη αδχλαηε 

απφ ηε θχζε ηεο ζχκβαζεο (ιφγσ άγλσζησλ θάζε θνξά έθηαθησλ ζπληεξήζεσλ / επηζθεπψλ ηνπ 

θάζε ζπζηήκαηνο μερσξηζηά), γηα ην ιφγν απηφ, ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζεο είλαη 

απφιπηα ελδεηθηηθφο θαη πεξηιακβάλεη εθηηκψκελεο πνζφηεηεο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ.  

Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν έρεη ην δηθαίσκα ηεο αιιαγήο ησλ 

πνζνηήησλ ησλ Τπεξεζηψλ Δπηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο 

παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο ζπληήξεζεο, ρσξίο φκσο ην δηθαίσκα ππέξβαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

Οη επηζθεπέο – ζπληεξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο νξηζκνχο ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

ηνπ εμνπιηζκνχ (service manuals) θαη ηα πιηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη πάληα 

θαηλνχξγηα θαη φρη κεηαρεηξηζκέλα.  

Η παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο θάζε θνξά 

ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑΠ θαη ηα ζπζηήκαηα ζα παξαδίδνληαη ελ ιεηηνπξγία. 
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  ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Η ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο : 

 

1. Πηζηνπνηεηηθό εκπνξηθνύ ή βηνκεραληθνύ επηκειεηεξίνπ ελ ηζρχ ζην νπνίν 

αλαγξάθεηαη ην εηδηθφ επάγγεικα πνπ αζθεί ν Γηαγσληδφκελνο. 
 

2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη: 

α) Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηεο κειέηεο 

β) Έιαβαλ γλψζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη φηη 

αλαιακβάλνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε ηεο παξνχζαο 

κειέηεο θαζψο θαη ζηνπο ρξφλνπο επέκβαζεο πνπ νξίδνληαη ζηηο βιάβεο. 

γ) Θα ιακβάλνπλ φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο θαηά ηελ εξγαζία, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

δ) Αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε απνθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε δεκηάο πξνθχςεη απφ δηθή ηνπο 

ππαηηηφηεηα ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίαο. 

 

3. Τπεύζπλε δήισζε ζπλνδεπφκελε απαξαηηήησο απφ πίλαθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

θαηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ ή πξνκεζεηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία πζηεκάησλ Σειειέγρνπ- Σειερεηξηζκνχ δηθηχσλ 

χδξεπζεο – απνρέηεπζεο, νη νπνίεο εθηειεζηήθαλ ηελ ηειεπηαία επηαεηία απφ ηνλ 

δηαγσληδφκελν. Σνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα δεισζέληα πζηήκαηα ζα πξέπεη λα έρεη αμία 

500.000€ ρσξίο ΦΠΑ. ηε δήισζε θαη ζηνλ πίλαθα ζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ν ηίηινο 

θαη ην πνζφ ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ πνπ εθηειέζζεθαλ, ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ απηέο νη ζπκβάζεηο, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ν Δξγνδφηεο, ν 

Αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο (εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί Τπεξγνιαβίαο). Ο θαηάινγνο ζα πξέπεη 

λα ππνβιεζεί κε ηελ παξαθάησ κνξθή: 
 

Α/Α 
ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

ΣΙΣΛΟ 

ΤΜΒΑΗ 

ΔΙΓΟ-ΜΔΓΔΘΟ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 
(κε κνξθή απφ -

έσο) 

ΠΟΟ 

ΤΜΒΑΗ 

1      

2      

θνθ      

 

Η εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 

εξγαζηώλ (ή πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εξγαζηώλ) απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ή ηελ 

Πξντζηακέλε Αξρή εάλ πξφθεηηαη γηα Γεκφζηα Τπεξεζία ή απφ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο 

εξγαζηώλ ηνπ ηδηψηε εξγνδφηε, απφ ηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε έληερλε, επηηπρήο θαη 

απνηειεζκαηηθή παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Ο σο άλσ θαηάινγνο πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 
 

4.Τπεύζπλε δήισζε ζπλνδεπφκελε  απφ  πίλαθα  πνπ  ζα πεξηιακβάλεη ηα πκβφιαηα 

πληήξεζεο πζηεκάησλ Σειειέγρνπ-Σειερεηξηζκνχ δηθηχσλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο παξφκνηα 
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κε ην πξνο ζπληήξεζε ζχζηεκα ηεο ππεξεζίαο ζπλνιηθήο αμίαο 30.000€ ρσξίο ην ΦΠΑ, ηα νπνία 

έρνπλ ζπλαθζεί ηελ ηειεπηαία επηαεηία απφ ηνλ δηαγσληδφκελν. 

ηε δήισζε θαη ζηνλ πίλαθα ζα αλαθέξνληαη ηα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά, κέζσ ησλ νπνίσλ 

ζα επηβεβαηψλεηαη ην αιεζέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δήισζεο, φπσο π.ρ. αληίγξαθα ζπκβάζεσλ, 

ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά, βεβαηψζεηο απφ Τπεξεζίεο. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν δηαγσληδφκελνο παξαιείςεη λα ππνβάιεη ηα παξαπάλσ δεηνχκελα 

ζηνηρεία, πιήξε θαη ηθαλνπνηεηηθά, ηνχην ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ απφξξηςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

 

5.Οξγαλόγξακκα κε ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο παξνρήο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

δηαζέηεη ν δηαγσληδφκελνο (κε κφληκα επηζηεκνληθά ζηειέρε θαη ινηπφ ηερληθφ πξνζσπηθφ), ζην 

νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα θαζήθνληα θαη ε θαηαλνκή επζπλψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ππφςε 

νκάδνο, ηεο νπνίαο ε ζηειέρσζε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ. 

Σν νξγαλφγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο ππνβαιιφκελα ζηνηρεία: 

(α) Τπεχζπλε Γήισζε ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεη φηη 

δηαζέηεη ην παξαπάλσ απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη ζα αλαθέξνληαη φια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ δηαγσληδφκελνπ πνπ πξννξίδνληαη λα απαξηίδνπλ ηελ νκάδα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

(β) Γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ζα επηζπλάπηεηαη πίλαθαο ησλ πξνζφλησλ 

θαη κε εκπεηξία ηνχηνπ, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα, δειαδή ηα πηπρία πνπ ηνχηνο ζα δηαζέηεη, ε δηάξθεηα ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ κέινπο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηερληθφ αληηθείκελν, φπσο ην δεκνπξαηνχκελν θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

πθηζηάκελν ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ, λα θαιχπηεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ εκπεηξία- πξνυπεξεζία ζα αλαθέξνληαη ηα έηε απαζρφιεζεο ζην 

δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν, θαη φρη ηα έηε απφ θηήζεσο πηπρίνπ. 

Δθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηξίηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, 

ζπκπιεξσκαηηθά ησλ αλσηέξσ θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε 

δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπλεξγάηε (νλνκαηεπψλπκν, εηδηθφηεηα 

θιπ) θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ ηδίνπ ζπλεξγάηε κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ηελ 

απνδνρή ηεο ζπλεξγαζίαο κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ απφ ηελ ΓΔΤΑΠ. Γηα ηελ απφδεημε ησλ 

απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο- πξνυπεξεζίαο ηνπ/ησλ  ζπλεξγάηε/ησλ ηζρχνπλ θαη 

ππνβάιινληαη ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. 

 

6.Βεβαίσζε από ηελ Αξκόδηα Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ (Σερληθή Τπεξεζία) φηη πξνζθέξσλ ή 

εθπξφζσπνο ηνπ έρεη επηζθεθηεί θαη έρεη εμεηάζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο, ψζηε λα απνθηήζεη πιήξε 

γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπο. 
 

7.Βεβαηώζεηο ππνζηήξημεο ή ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ, 

ησλ θπξηφηεξσλ πιηθψλ ηνπ πζηήκαηνο, δειαδή ησλ PLC θαη ηνπ SCADA. 

 

8.Πηζηνπνηήζεηο από επίζεκνπο νξγαληζκνύο γηα 

- χζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO:9001, γηα κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο ή ηερληθψλ έξγσλ 

- χζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO:14001 

- χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο Δξγαζίαο OHSAS 18001:2007 / ΔΛΟΣ 1801:2008 
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- χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο ζχκθσλα κε ην ISO 22301:2012 

 

9.Κάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα δηαζέηεη, επηπιένλ εηδηθή ηερληθή - επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

πάλσ ζην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν. 

 

Ωο ειάρηζηε απνδεθηή εηδηθή ηερληθή - επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ζεσξείηαη: 

- Να έρεη θαηαζθεπάζεη, παξαδψζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία έλα ηνπιάρηζηνλ χζηεκα 

Σειειέγρνπ-Σειερεηξηζκνχ δηθηχσλ χδξεπζεο - απνρέηεπζεο  παξφκνην  κε ην  πξνο ζπληήξεζε 

ζχζηεκα ηεο ππεξεζίαο αμίαο 500.000€ ρσξίο ΦΠΑ, ηελ ηειεπηαία επηαεηία. 

- Να έρεη ζπλάςεη πκβφιαηα πληήξεζεο πζηεκάησλ Σειειέγρνπ-Σειερεηξηζκνχ δηθηχσλ 

χδξεπζεο – απνρέηεπζεο παξφκνηα κε ην πξνο ζπληήξεζε ζχζηεκα ηεο ππεξεζίαο αμίαο 30.000€ 

ρσξίο  ΦΠΑ, ηελ ηειεπηαία επηαεηία. 

- Να δηαζέηεη ή λα ζπλεξγάδεηαη κε επζχλε ηνπ, ηνπιάρηζηνλ κε ην παξαθάησ ζηειερηαθφ 

δπλακηθφ, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο : 

• Έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ Γηπισκαηνχρν ζε ζρεηηθφ αληηθείκελν (Ηιεθηξνιφγν ή Μεραλνιφγν ή 

Ηιεθηξνιφγν-Μεραλνιφγν ΔΜΠ ή άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο) Μεραληθφ, σο Πξντζηάκελν 

Δξγνηαμίνπ (Γηεπζπληήο Έξγνπ), κε 10-εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο Καηαζθεπήο 

θαη πληήξεζεο πζηεκάησλ Σειειέγρνπ-Σειερεηξηζκνχ δηθηχσλ χδξεπζεο - απνρέηεπζεο. 

 Έλαλ  (1)  ειεθηξνληθφ  Σ.Δ.  ή  Π.Δ.  δηθηχσλ  ππνινγηζηψλ  κε  5-εηή  ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία 

ζην αληηθείκελν ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαη ν νπνίνο ζα παξαθνινπζεί απφ ην γξαθείν ηεο 

εηαηξίαο θαη απφ φπνπ αιινχ βξίζθεηαη (κέζσ θνξεηνχ ππνινγηζηή) φιν ην 24σξν, ζε ζχλδεζε κε 

ηελ ππεξεζία θαη ηνλ ΚΔ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

θαζεθφλησλ (άξζε βιαβψλ θαη άκεζεο επεκβάζεηο ζε έθηαθηε αλάγθε αλεμαξηήησο 

Κπξηαθψλ/αξγηψλ/ενξηψλ). Γη απηφ ηνλ ιφγν ζα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε δηθηχσζε (hardware - 

software). 

   Η παξνρή ππεξεζηψλ ζα εθηειεζηεί  κε βάζε ην λφκν 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ  λφκνπ 3463/2006. 

Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο κε Κ.Α. 61.03.06 «Ακνηβέο ζπληήξεζεο 

ηειειέγρνπ» κε πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζηα 50.000,00€ θαη Κ.Α 54.00.02 «ΦΠΑ εμφδσλ-δαπαλψλ» κε 

πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζηα 12.000,00€ ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2020 πνπ έρεη 

εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκφ 138/2019 απφθαζε Γ.. ΓΔΤΑ Πάξνπ. Σν ππφινηπν πνζφ ηεο κειέηεο 

ζα δεζκεπηεί απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. ηνπ έηνπο 2021. Η κειέηε αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ 

πνιπεηνχο ππνρξέσζεο. 

Η δαπάλε εληάζζεηαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ αξρείνπ ηνπ Δ.Π.Π. CPV: 50333000-8 «Τπεξεζίεο 

ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο». 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο. 

 

Πάξνο, Απξίιηνο 2020 
 

Ο πληάμαο 
 

Καλίξεο Ησάλλεο 

 Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

1.1 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ 

Ύδξεπζεο 

ηεκ 60 300 18000 

1.2 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

Σνπηθψλ ηαζκψλ Μέηξεζεο 

Γηαξξνψλ 

ηεκ 10 150 1500 

1.3 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ 

Αληιηνζηαζίσλ Λπκάησλ 

ηεκ 10 350 3500 

1.4 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ 

ΔΔΛ 

ηεκ 2 2500 5000 

1.5 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

εμνπιηζκνχ (Hardware) 

Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ 

ηεκ 1 2500 2500 

1.6 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

Λνγηζκηθνχ(Software) 

Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ 

ηεκ 1 3000 3000 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 33.500 

 

2. ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΒΛΑΒΩΝ 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

2.1 
Δπηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε 

εμνπιηζκνχ 
Ώξεο 160 80 12800 

2.2 
Δπηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε 

ινγηζκηθνχ ΣΔ 
Ώξεο 80 80 6400 

2.3 

Δπηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε 

ινγηζκηθνχ Κεληξηθνχ 

ηαζκνχ Διέγρνπ θαη ΔΔΛ 

Ώξεο 80 80 6400 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΒΛΑΒΩΝ 25.600 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 33.500,00 

2 ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΒΛΑΒΩΝ 25.600,00 

ΤΝΟΛΟ 59.100,00 

ΦΠΑ 24% 14.184,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 73.284,00 

 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ : Δβδνκήληα ηξεηο ρηιηάδεο δηαθόζηα νγδόληα ηέζζεξα επξώ.  
 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

ΠΑΡΟ ΑΠΡΗΛΗΟ 2020 

 

 

 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 

 

 

 

 

 

 

Καλίξεο Ησάλλεο 

 Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καξακαλέο Νηθόιανο  

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

1. ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

1.1 
Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Σνπηθψλ ηαζκψλ 

Διέγρνπ Ύδξεπζεο 
ηεκ 60 

  

1.2 
Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Σνπηθψλ ηαζκψλ 

Μέηξεζεο Γηαξξνψλ 
ηεκ 10 

  

1.3 
Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Σνπηθψλ ηαζκψλ 

Διέγρνπ Αληιηνζηαζίσλ Λπκάησλ 
ηεκ 10 

  

1.4 
Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε Σνπηθψλ ηαζκψλ 

Διέγρνπ ΔΔΛ 
ηεκ 2 

  

1.5 
Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ 

(Hardware) Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ 
ηεκ 1 

  

1.6 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

Λνγηζκηθνχ(Software) Κεληξηθνχ ηαζκνχ 

Διέγρνπ 

ηεκ 1 
  

ΤΝΟΛΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 
 

 

2. ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΒΛΑΒΩΝ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

2.1 Δπηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ Ώξεο 40 
  

2.2 Δπηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ ΣΔ Ώξεο 20 
  

2.3 
Δπηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ 

Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ θαη ΔΔΛ 
Ώξεο 20 

  

ΤΝΟΛΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΒΛΑΒΩΝ 
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ΤΝΟΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΓΑΠΑΝΖ     

(€) 

 

ΓΑΠΑΝΖ              

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

1 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 

 

2 ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΒΛΑΒΩΝ 
 

 

ΤΝΟΛΟ 
 

 

ΦΠΑ 24% 
 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

 

 

 

 

 

……………………2020 

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 

 

 

 

 

(θξαγίδα- Τπνγξαθή) 
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Δ Η Γ Η Κ Ζ   Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  

 

Άξζξν 1ν:  Αληηθείκελν ζύκβαζεο 
 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Παξνρήο Τπεξεζίαο είλαη νη ππεξεζίεο ηαθηηθήο, πξνιεπηηθήο θαη 

έθηαθηεο επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ πζηήκαηνο Σειειέγρνπ-Σειερεηξηζκνχ ησλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο - απνρέηεπζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π., πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ, 

ηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ Διέγρνπ θαη ηηο Δ.Δ.Λ. Νάνπζαο θαη Παξνηθίαο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ Τεχνική Έκθεση ηεο παξνχζαο κειέηεο. Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη ελφο έηνπο κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

Άξζξν 2ν: Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

       Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο: 

α. Σνπ λφκνπ 4412/2016 «ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ» (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» ΦΔΚ 147 η. Α΄/2016 θαη 

ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ (Άξζξν 33 ηνπ 4608/19 (ΦΔΚ 66/25.04.2019 ηεχρνο Α’), άξζξν 56 ηνπ 

4609/19 (ΦΔΚ 67/03.05.2019 ηεχρνο Α’ θαη άξζξα 43,44,45 ηνπ 4605/2019 (ΦΔΚ 5201.04.2019 

ηεχρνο Α'). 

β. Σνπ ηζρχνληνο δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α’), φπσο απηέο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 13 ηνπ  λφκνπ 3731/08.  

 

Άξζξν 3ν: Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ 

Η εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα γίλεη κε ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ,  κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν 

βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  311 θαη 327 ηνπ λφκνπ 4412/2016. 

 

Άξζξν 4ν: πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 

α. Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

β. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
γ. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

δ. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά-πξνδηαγξαθέο  

ε. Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ 

 

Άξζξν 5ν: Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο   

Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζηνλ ππνθάθειν ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα κειέηε. ε πεξίπησζε πνπ ζηνλ θάθειν 

ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηέρνληαη ζηνηρεία απφ ηα νπνία ππνδειψλεηαη ή πξνθχπηεη νηθνλνκηθφ 

ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ν Γηαγσληδφκελνο απνξξίπηεηαη ζπλνιηθά θαη ε πξνζθνξά 

ηνπ ζεσξείηαη ζην ζχλνιν άθπξε. 

 

Άξζξν 6ν: Σξόπνο αλάζεζεο - Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Οη θάθεινη ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα πεξηέρνπλ κηα θαη κνλαδηθή πξνζθνξά θαη θαηά ζπλέπεηα δε 

ζα γίλνπλ δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
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Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δψζεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ή ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ κειέηε θαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θξίλνληαη νπζηψδεηο. 

Δπίζεο κπνξεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα επηζεκάλεη ή πξνζζέζεη επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ή  

ππεξεζίεο  απφ  απηά  πνπ  αλαθέξνληαη  σο  ειάρηζηα  ζηηο ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο  θαη  πνπ  

ζεσξεί  φηη  ζα  βειηηψζνπλ  ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Οη  ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ  λα  δεηήζνπλ  κφλν  εγγξάθσο  δηεπθξηλήζεηο  γηα  ην πεξηερφκελν 

ηεο παξνχζαο  κέζα  ζε 5  εξγάζηκεο  εκέξεο  απφ  ηελ  δεκνζίεπζε  ηεο.  Όιεο νη  εξσηήζεηο  θαη 

δηεπθξηλίζεηο γίλνληαη  γλσζηέο  ζε  φινπο  ηνπο  ζπκκεηέρνληεο. 

Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ γηα φια ηα ζεκεία ηεο κειέηεο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία - δηθαηνινγεηηθά (πίλαθεο, 

βεβαηψζεηο,  πηζηνπνηεηηθά,  θιπ.)  ψζηε  λα  ηεθκεξηψλνπλ  ηελ ηερληθή  πξνζθνξά ηνπο. 

Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε θαηάζεζε ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο. 

 

Άξζξν 7ν: Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο - αλάζεζεο - ύκβαζε 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, ν αλάδνρνο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ, γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, εληφο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, 

πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 

  

Άξζξν 8ν: Δγγπήζεηο 

        Ο αλάδνρνο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε ίζε πξνο 5% (πέληε επί ηνηο εθαηφ) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, πξηλ ή θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Η εγγχεζε 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ λφκνπ 4412/16 θαη ζα πεξηιακβάλεη φζα ζηνηρεία νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ λφκνπ 4412/16. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

 

Άξζξν 9ν: Σόπνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί ηηο αλαηεζείζεο εξγαζίεο ζηνπο ρψξνπο – ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο - απνρέηεπζεο ηεο ΓΔΤΑΠ θαη ζηηο Δ.Δ.Λ., νη νπνίνη απνηεινχλ αλεμάξηεηα 

ηκήκαηα ηνπ πζηήκαηνο ηειειέγρνπ-ηειερεηξηζκνχ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ζηηο 

πεξηνρέο επζχλεο ΓΔΤΑΠ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 

Άξζξν 10ν : Άξλεζε ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 
 

  Δάλ ν αλάδνρνο  δελ πξνζέιζεη, λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ 

γλσζηνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο επ’ νλφκαηη ηνπ δηαγσληζκνχ ή δελ θαηαζέζεη ηε 

ζχκθσλα κε πξνεγνχκελν άξζξν ηεο παξνχζαο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ηφηε ηζρχεη ην άξζξν  

105 παξάγξαθνο 5 ηνπ λφκνπ 4412/16. 

  Η ΓΔΤΑΠ θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηθαηνχηαη λα αλαδεηήζεη ηελ 

απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο πνπ έγηλε ζ’ απηήλ απφ κέξνο ηνπ 

αλαδφρνπ πνπ αξλήζεθε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

Άξζξν 11ν : Τπέξβαζε πξνζεζκίαο έλαξμεο παξνρήο ππεξεζίαο 
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  Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 

πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 

ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα 

κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λφκνπ 4412/2016.  

 

Άξζξν 12ν : Αλαζεώξεζε ηηκώλ πξνζθνξάο 
Οη ηηκέο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ηεο πεξαίσζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

 

Άξζξν 13ν : Πιεκκειείο εξγαζίεο 

Ο Αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκία πξνμελήζεη ζηελ ΓΔΤΑΠ θαη 

ζε ηξίηνπο απφ ππαηηηφηεηά ηνπ εμαηηίαο πιεκκεινχο εξγαζίαο. Δίλαη δε ππνρξεσκέλνο λα 

απνθαζηζηά άκεζα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθαιείηαη εμαηηίαο δηθψλ ηνπ πιεκκειψλ εξγαζηψλ. ε 

αληίζεηε δε πεξίπησζε, ε ΓΔΤΑΠ ζα απνθαζηζηά ηηο δεκηέο απηέο γηα ινγαξηαζκφ θαη εηο βάξνο 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 14ν : Αζέηεζε όξσλ ζύκβαζεο 

Η απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ αζέηεζε φξνπ ή φξσλ ηεο ζχκβαζεο, παξέρεη ζηε ΓΔΤΑΠ ην 

δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

Η έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ  έρεη ζαλ ζπλέπεηα:  

α) Σελ απψιεηα ππέξ ηεο ΓΔΤΑΠ ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο θαηαηεζεηκέλεο 

εγγπήζεσο. 

β) Σελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα απνδεκηψζεη ηε ΓΔΤΑΠ γηα θάζε δεκία ζεηηθή θαη απνζεηηθή 

ηελ νπνία ζα ππνζηεί απφ ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 15ν : Σξόπνο πιεξσκήο 

1. Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ  ζα γίλεηαη κεηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο απαηηνύκελεο βεβαίσζεο 

θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηώλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

2. Καηά ηελ πιεξσκή ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηε ΓΔΤΑΠ ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

3. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ 

δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ ν νπνίνο βαξχλεη ηελ ΓΔΤΑΠ. 

 

Άξζξν 16ν : Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 
Ο αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ. 

 

Άξζξν 17ν : Δπίιπζε δηαθνξώλ 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 18ν : Δθρσξήζεηο – Μεηαβηβάζεηο 

Ο αλάδνρνο δε κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο, ή 

νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε απνξξέεη απφ απηήλ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο 
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πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο ΓΔΤΑΠ. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί ν αλάδνρνο λα εθρσξήζεη 

νπνηεζδήπνηε απφ ηηο πιεξσκέο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Άξζξν 19ν :Καηαγγειία ύκβαζεο 

Η θαηαγγειία ηεο χκβαζεο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη: 

(α) θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ιφγνπο κε ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ ή, 

(β) ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηαγγειία γίλεηαη απφ ηε ΓΔΤΑΠ νπνηεδήπνηε ρσξίο απνδεκίσζε κε 

έγγξαθε πιήξσο αηηηνινγεκέλε θαηαγγειία ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα αξρίδνπλ κεηά ηελ 

πάξνδν εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν θαη εθφζνλ ζην 

κεηαμχ δελ έρνπλ αξζεί νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηελ θαηαγγειία απηή ή δελ ηειεζθφξεζαλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη δελ έγηλε αλάθιεζε ηεο θαηαγγειίαο. 

 

Άξζξν20
ν
:Δθαξκνζηέν δίθαην 

Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ 

ηεο ΓΔΤΑΠ θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ζηελ εθαξκνγή ή γεληθά ζηηο 

ζρέζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχκβαζε, ζα ιχεηαη απφ ηα  

αξκφδηα Γηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 

 

Άξζξν 21
0
: Ηζρύο  ζύκβαζεο 

Γηάξθεηα  ηζρχνο  ηεο  ζχκβαζεο  νξίδεηαη  ζε  έλα  (1)  έηνο  απφ  ηελ ππνγξαθή ηεο. Γχλαηαη δε λα 

παξαηαζεί κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, γηα  ηηο  ίδηεο  ππεξεζίεο  

θαη  κε  ηνπο  ίδηνπο  αθξηβψο  φξνπο  ηεο  αξρηθήο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

ηηκήκαηνο ρσξίο ηε δπλαηφηεηα πξνζαπμήζεσλ. Η  αλαθεξφκελε  παξάηαζε  ρξφλνπ  ηζρχνο  ηεο  

ζχκβαζεο  δχλαηαη  λα  πξαγκαηνπνηεζεί θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο θαη ησλ δχν κεξψλ θαη 

αληίζηνηρεο παξάηαζεο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Γηα ηε ΓΔΤΑΠ ε ελ ιφγσ παξάηαζε 

δχλαηαη λα ππνγξαθεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.., θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζήο ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ζρεηηθήο εηζήγεζήο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 
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