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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 «Προμήθεια Υδρομέτρων και
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                   Προγράμματος Τηλεμετρίας»
ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                          
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                  ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.:  223.200,00€.
                                                                                                                                                                                         
Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια 795 υδρομετρητών τεχνολογίας 
υπερήχων, εξοπλισμού συλλογής ενδείξεων και προγράμματος τηλεμετρίας προυπολογισμού 
180.000€ πλέον ΦΠΑ, τα οποία θα εγκατασταθούν (με ευθύνη της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη) 
εντός υφιστάμενων στηλών υδρομετρητών, φρεατίων υδρομετρητών  προς αντικατάσταση 
υφιστάμενων – ήδη εγκατεστημένων σε κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κανονισμό Ύδρευσης Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας – Χορτιάτη στην εκτός σχεδίου 
περιοχή της κοινότητας Φιλύρου όπως αυτή αποτυπώνεται στο παρακάτω απόσπασμα 
χάρτη.

Η προμήθεια φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV : 38411000-9 
(Υδρόμετρα), του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.

Η χρηματοδότηση της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από το Πρόγραμμα Leader (ΠΑΑ 2014-
2020)
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - (Ε.Σ.Υ) 

Για την προμήθεια των προϊόντων  πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που θα αναφερθούν 
κατωτέρω  κατ’ ελάχιστο για να διασφαλίζεται η ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών και η 
αντοχή τους που θα καθιστά δυνατό τον αντικειμενικό προσδιορισμό των προϊόντων. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Σε 
κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά 
όλα τα είδη της προμήθειας. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της επιφέρει αυτόματα 
την απόρριψη της προσφοράς.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής για το σύνολο του προϋπολογισμού της προμήθειας.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα διότι το φυσικό αντικείμενο της 
προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ανά μονάδα λειτουργίας, απαιτείται να 
παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια, συνάφεια και διαλειτουργικότητα με τον υφιστάμενο 
εξοπλισμό τηλεμετρίας και τηλελέγχου. Συνεπώς η βέλτιστη διαδικασία προμήθειας - 
εγκατάστασης του εξοπλισμού και θέσης σε αποδοτική λειτουργία, είναι η συνολική και χωρίς 
υποδιαίρεση σε τμήματα ανάθεση της σύμβασης
Η διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προϊόντων θα γίνει με μακροσκοπικό έλεγχο  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Ά)

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια 795 υδρομετρητών τεχνολογίας 
υπερήχων, εξοπλισμού συλλογής ενδείξεων και προγράμματος τηλεμετρίας προυπολογισμού 
180.000€ πλέον ΦΠΑ, τα οποία θα εγκατασταθούν (με ευθύνη της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη) 
εντός υφιστάμενων στηλών υδρομετρητών, φρεατίων υδρομετρητών  προς αντικατάσταση 
υφιστάμενων – ήδη εγκατεστημένων σε κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κανονισμό Ύδρευσης Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας – Χορτιάτη στην εκτός σχεδίου 
περιοχή της κοινότητας Φιλύρου.

Η τοποθέτηση των υδρομετρητών θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα της ΔΕΥΑ Πυλαίας 
Χορτιάτη και τις οδηγίες του αναδόχου.

Ο  χρόνος παράδοσης της προμήθειας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις επτά (7) μήνες. Η 
προσκόμιση των προϊόντων  θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

1ος – 3ος ΜΗΝΑΣ: Εντός των τριών (3) πρώτων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο 
Ανάδοχος θα ολοκληρώσει την προμήθεια του συνόλου του εξοπλισμού και την εγκατάσταση 
του λογισμικού και δύο (2) υδρομετρητών για τον έλεγχο του λογισμικού.
4ος – 6ος ΜΗΝΑΣ: Εντός τριών (3) μηνών από την προμήθεια των υδρομετρητών και την 
εγκατάσταση του λογισμικού η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη θα εγκαταστήσει τους υδρομετρητές 
με τις οδηγίες του Αναδόχου. 
Κατά την περίοδο εγκατάστασης ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα πρόσθετων ελέγχων των 
υδρομέτρων που έχουν τοποθετηθεί χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
7ος ΜΗΝΑΣ (ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ): Εντός των 15 πρώτων ημερών του 7ου μήνα ο Ανάδοχος 
οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο της αποδοτικής εγγυημένης λειτουργίας του παρεχόμενου 
εξοπλισμού πραγματοποιώντας μια (1) πλήρη και επιτυχή καταγραφή των ενδείξεων του 
συνόλου των υδρομέτρων που τοποθετήθηκαν καθώς και στην αποκατάσταση τυχόν 
δυσλειτουργιών.
Εντός των επόμενων 15 ημερών του 7ου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να 
ολοκληρώσει την δοκιμαστική/εγγυημένη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού 
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πραγματοποιώντας δύο (2) πλήρεις και επιτυχείς καταγραφές των ενδείξεων. 

Επί ποινή αποκλεισμού, ο συμμετέχων θα προσκομίσει από ένα (1) πλήρες και λειτουργικό 
δείγμα (δεν απαιτείται αντίδειγμα) των προσφερόμενων υδρομετρητών 100% όμοια με αυτά 
που περιγράφονται στην προσφορά του κάθε προμηθευτή και κατά τη διαδικασία της τεχνικής 
αξιολόγησης θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να επιδειχθεί η εύρυθμη λειτουργία του σε 
πραγματικές συνθήκες στην επιτροπή αξιολόγησης, όταν και αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Γ1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Γενικά χαρακτηριστικά
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την 
Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E., υπό την προϋπόθεση ότι 
το εργοστάσιο κατασκευής φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία 
(παραρτήματα Η1+D ή Β+D) η οποία θα πρέπει να υποβληθεί με την προσφορά. Οι 
προσφερόμενοι υδρομετρητές υπερήχων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
συμμορφώνονται με τις παρακάτω απαιτήσεις:
 Μετρολογικά Χαρακτηριστικά

Πιο συγκεκριμένα, για την ονομαστική παροχή Q3 = 2.5 m3/h και ονομαστική 
διάμετρο DN15mm, οι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 Σπείρωμα σύνδεσης G3/4B

 Μήκος, L=110mm

 Δυναμικό Εύρος (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 400

 Σχέση Q2/Q1 = 1,6

 Σχέση Q4/Q3 = 1,25

 Κλάση θερμοκρασίας min T30

 Κλάση πίεσης MAP 16

 Κλάση απώλειας πίεσης ≤ΔP63 (στη μόνιμη παροχή Q3),

 Έναρξη καταγραφής Qstarting flow rate < 3 lt/h

*Η έναρξη καταγραφής θα πρέπει να πιστοποιείται βάσει υπεύθυνης δήλωσης του 
εργοστασίου κατασκευής των υδρομετρητών.

Οι στατικοί υδρομετρητές υπερήχων θα πρέπει να ικανοί να λειτουργούν σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος: +1 .. +50 οC.
*Το συγκεκριμένο τεχνικό χαρακτηριστικό απαιτείται να αναφέρεται με σαφήνεια στο τεχνικό 
φυλλάδιο του στατικού υδρομετρητή υπερήχων.
Τα μέγιστα επιτρεπτά σφάλματα για κάθε περιοχή μέτρησης, όπως ορίζονται από 
το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14154 είναι: Το μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης 
στην περιοχή μεταξύ Q2 (συμπεριλαμβανομένης) και της Q4, ±2%. Ενώ, το μέγιστο επιτρεπτό 
σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1 (συμπεριλαμβανομένης) και Q2 
(εξαιρούμενης), ±5%.
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Η μετρητική απόδοση - ακρίβεια μέτρησης των υδρομετρητών δεν θα πρέπει να επηρεάζεται 
από τη θέση εγκατάστασης (οριζόντια, κάθετη ή κεκλιμένη).
Για κατασκευαστικά/τεχνικά στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα τεχνική 
προδιαγραφή ισχύουν τα προβλεπόμενα από την MID 2014/32/Ε.Ε και το ISO 4064. Οι 
υδρομετρητές και τα παρελκόμενα τους θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο 
διανομής πόσιμου νερού και θα φέρουν τα ανάλογα  πιστοποιητικά καταλληλόλητας από 
αναγνωρισμένους Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Φορείς 
(WRAS, ACS, DVGW, CERMET, KIWA, NF, DTC, κ.α).
Οι προσφερόμενοι μετρητές θα πρέπει να είναι πλήρως προστατευμένοι με βαθμό 
προστασίας IP68, πιστοποιημένο από επίσημο  ανεξάρτητο φορέα και θα μπορούν να 
λειτουργούν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

 Υλικό κατασκευής σώματος υδρομετρητή

Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών θα είναι ορείχαλκος. Θα πρέπει να 
υποβληθεί με την προσφορά χημική ανάλυση του κράματος κατασκευής, σύμφωνα με τα  
Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12163-8, DIN 50930-6 κ.α. Στην ανάλυση του κράματος θα φαίνεται 
με σαφήνεια η περιεκτικότητα των στοιχείων που απαρτίζουν το κράμα καθώς και 
η κωδική του ονομασία. Οι κωδικοί των κραμάτων πρέπει να είναι κατάλληλοι για χρήση σε 
πόσιμο νερό, βάσει Ευρωπαϊκού προτύπου. Επίσης απαγορεύεται η 
πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ., με ξένη ύλη ή κόλληση. Τέλος, επιθυμητό 
είναι το κράμα ορείχαλκου να φέρει την δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο.

 Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά

Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομοι και θα 
τροφοδοτούνται από ενσωματωμένη μπαταρία. Η ημερομηνία λήξης της μπαταρίας θα πρέπει 
να αναφέρεται σε ειδική θέση επί του υδρομετρητή ή στην οθόνη, όπως προβλέπεται από την 
έγκριση τύπου. Η διάρκεια ζωής του υδρομετρητή να είναι η μέγιστη δυνατή (κατ’ 
ελάχιστο δέκα (10) έτη).
Επιθυμητό είναι να χορηγηθούν κατάλληλες βεβαιώσεις (όπου θα αναφέρεται με σαφήνεια η 
υπηρεσία που παραδόθηκαν και η ημερομηνία παράδοσης) από την κατασκευάστρια εταιρεία 
για την τοποθέτηση υδρομετρητών τεχνολογίας υπερήχων χωρίς κινούμενα μέρη σε σύστημα 
απομακρυσμένης ανάγνωσης, τουλάχιστον 7 ετών σε λειτουργία για την απόδειξη της καλής 
λειτουργίας του συστήματος και την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Σε ειδική θέση επί του υδρομετρητή όπως προβλέπεται από την έγκριση τύπου θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να αναφέρονται  τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2014/32/Ε.Ε και 
συγκεκριμένα:
 Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή

 Ο τύπος του υδρομετρητή,

 Το δυναμικό εύρος R,

 Η ονομαστική παροχή Q3 σε m3/h,

 Το έτος κατασκευής,

 Η κλάση πίεσης (ΜΑΡ),

 Η κλάση θερμοκρασίας (Τ),

 Η πτώση πίεσης ΔΡ

 Σήμανση CE
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 Το σήμα και ο αριθμός της εγκρίσεως προτύπου ΕΕ.

Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης της ροής με βέλη 
επαρκούς μεγέθους.  Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα φέρουν αρθρωτά καλύμματα 
προστασίας (καπάκια) της οθόνης ενδείξεων.
Οι υδρομετρητές θα πρέπει να φέρουν οθόνη ενδείξεων τύπου LCD ή άλλης τεχνολογίας στην 
οποία θα εμφανίζονται  οι παρακάτω ενδείξεις:
 Ο συνολικά καταγεγραμμένος όγκος νερού
 Ένδειξη ροής (μονάδα μέτρησης m3/h)
 Τη διεύθυνση της ροής  (ως βέλος ή με ένδειξη παροχής)
 Την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της μπαταρίας
 Την κωδική ονομασία του εκάστοτε συναγερμού που προκύπτει (π.χ. ανίχνευση 

διαρροής, χαμηλή θερμοκρασία, χαμηλή μπαταρία κ.ο.κ.).

 Μετάδοση μετρήσεων & καταχωρητής δεδομένων

Οι υδρομετρητές θα φέρουν ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων.
Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι έτοιμοι χωρίς 
καμία παραμετροποίηση (προσθήκη εξοπλισμού ή/και συγκεκριμένη ρύθμιση) να ενταχθούν 
και να λειτουργούν σε δίκτυα Walk-by, Drive-by (AMR) αλλά και Fixed Network (AMI) 
ταυτόχρονα. Το παραπάνω, θα πρέπει να πιστοποιείται από δήλωση του εργοστασίου 
κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών.
Η διάταξη επικοινωνίας που θα φέρουν ενσωματωμένη, οι προσφερόμενοι μετρητές, θα 
πρέπει να λειτουργεί σε συχνότητα μετάδοσης 868MHz. Ο τρόπος επικοινωνίας θα είναι 
μονόδρομος (unidirectional) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση των 
ενεργειακά αυτόνομων υδρομετρητών. Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει να 
επικοινωνούν αποκλειστικά με το ανοικτό διαλειτουργικό πρωτόκολλο επικοινωνίας  (T1 OMS 
ή C1) βάσει του προτύπου EN 13757 σε συχνότητα επικοινωνίας 868 MHz. Στην περίπτωση 
του Mobile Reading (Drive/Walk By) ο υδρομετρητής θα πρέπει να μεταδίδει 
μετρήσεις/δεδομένα κάθε 15 δευτερόλεπτα (συχνότητα μετάδοσης) ή συχνότερα. Στην 
περίπτωση του Fixed Network (σταθερό δίκτυο ανάγνωσης), ο υδρομετρητής θα πρέπει να 
μεταδίδει μετρήσεις/δεδομένα κάθε 15 λεπτά (συχνότητα μετάδοσης) ή συχνότερα.
Γενικά, θα πρέπει να συλλέγονται κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες πληροφορίες:
 Αριθμός υδρομετρητή,
 Συνολικός καταγεγραμμένος όγκος νερού,
 Τρέχουσα ροή νερού,
 Ξηρά λειτουργία (Dry Pipe/Air in pipe),
 Ζωή μπαταρίας
 Συναγερμός Αντίστροφης ροής,
 Ανίχνευση διαρροής στην πλευρά του πελάτη (leak detection)
 Θερμοκρασία νερού.

Οι υδρομετρητές θα φέρουν ενσωματωμένο καταγραφικό τιμών (καταχωρητή). Το 
καταγραφικό θα πρέπει να εμπεριέχεται εντός του σώματος του μετρητή. Η μνήμη του 
καταγραφικού θα είναι ικανή να αποθηκεύσει τουλάχιστον 1000 (χίλιες)  τιμές μετρήσεων. 
Συγκεκριμένα, θα μπορεί να αποθηκεύσει τις βασικές ημερήσιες πληροφορίες (όπως 
συνολικός όγκος, θερμοκρασία μέσου) για τουλάχιστον 2 χρόνια, ενώ θα έχει τη δυνατότητα 
να αποθηκεύει επιπρόσθετα δεδομένα, όπως ελάχιστη και μέγιστη ωριαία/ημερήσια/ 
εβδομαδιαία ή μηνιαία ροή.
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Γ2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(AMR Drive by, Walk by)

Γενικά
Τα δεδομένα από τους υδρομετρητές θα συλλέγονται από τον δέκτη/συλλέκτη ο οποίος στη 
συνέχεια θα μεταδίδει τις πληροφορίες στον φορητό υπολογιστή χειρός και έπειτα όλες οι 
μετρήσεις θα μεταφέρονται στον Η/Υ της υπηρεσίας, μέσω λογισμικού. Πιο αναλυτικά, η 
μέθοδος αυτή περιλαμβάνει ένα Bluetooth δέκτη, δηλαδή μία συσκευή που τοποθετείται είτε 
στην οροφή, είτε εντός ενός αυτοκινήτου της υπηρεσίας για να πραγματοποιηθεί η συλλογή 
των δεδομένων (Drive by). Συμπληρωματικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος Walk 
by, όπου ο καταγραφέας συλλέγει τα δεδομένα μέσω δέκτη περπατώντας. Επιπρόσθετα, ο 
συλλέκτης αποστέλλει τα δεδομένα στον υπολογιστή χειρός/ tablet, ο οποίος καταγράφει τις 
μετρήσεις των υδρομετρητών και τις μεταφέρει στον υπολογιστή της υπηρεσίας μέσω του 
κατάλληλου λογισμικού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δεκτών/Συλλεκτών Δεδομένων:

 Ο δέκτης πρέπει να διαθέτει προστασία τουλάχιστον IP 50.

 Ο δέκτης θα είναι κατάλληλος για θερμοκρασία λειτουργίας έως 60ο C

 Ελάχιστη εμβέλεια λήψης σημάτων 400μ σε ανοιχτό πεδίο.

 Συχνότητα 868 ή 434 Mhz

 Αυτονομία μπαταρίας για τουλάχιστον 10 ώρες λειτουργίας.

 Υποδομή για σύνδεση με εξωτερική κεραία για την μέθοδο Drive-by.

 Μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth στον Υπολογιστή Χειρός.

Φορητή μονάδα ανάγνωσης των μετρούμενων τιμών με κατάλληλο λογισμικό:
Η συλλογή των μετρούμενων τιμών των μετρητών κατανάλωσης, η ανάλυση και η επεξεργασία 
(μέθοδος Drive/Walk by) θα γίνεται μέσω tablet/υπολογιστή χειρός.  Η φορητή, αυτή, μονάδα 
θα διαθέτει λογισμικό και θα είναι το μέσο για την επικοινωνία και την παραμετροποίηση  των 
"έξυπνων" υδρομετρητών. Η επικοινωνία των υδρομετρητών με τους φορητούς υπολογιστές 
ανάγνωσης των ενδείξεων θα γίνεται είτε απευθείας είτε μέσω επιπρόσθετης διάταξης 
επικοινωνίας η οποία σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύει κάθε φορητό 
υπολογιστή.
Η φορητή μονάδα διαθέτει υποχρεωτικά τα εξής χαρακτηριστικά:

 Οθόνη αφής

 Λειτουργικό σύστημα WINDOWS 10 ή ANDROID,

 Βαθμό προστασίας IP65,

 υποδοχή κάρτας SIM,

 θύρες για ακουστικά και μικρόφωνο,

 Bluetooth, Wifi,

 GPS.
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Το λογισμικό ανάγνωσης και επεξεργασίας των μετρήσεων που θα εγκατασταθεί στις φορητές 
διατάξεις θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 Δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων καταγραφής

 Φιλτράρισμα δεδομένων

 Δυνατότητα ανίχνευσης και η ανάγνωσης όλων των σταθμών κατανάλωσης που 
βρίσκονται στο σύστημα να γίνεται αυτόματα.

 Δυνατότητα χρωματικής απεικόνισης δυσλειτουργιών ή συναγερμών κατά την 
ανάγνωση των τιμών

 Δυνατότητα σχεδιασμού διαδρομών ανάγνωσης των μετρούμενων τιμών,

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

Τεχνικά χαρακτηριστικά κεντρικού Λογισμικού Τηλεμετρίας (software):
Όλες οι πληροφορίες/δεδομένα και οι μετρήσεις των υδρομετρητών θα καταλήγουν στον Η/Υ 
στο γραφείο του πελάτη, όπου και θα έχει την ευχέρεια να τα επεξεργαστεί και να 
δημιουργήσει αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία μέσω του λογισμικού προγράμματος.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού τηλεμετρίας θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προδιαγραφές:
 Ευκολία στην χρήση και είσοδος στο λογισμικό με χρήση κωδικού.

 Δυνατότητα διαχείρισης σε διαφορετικά επίπεδα (ανά χρήστη κλπ.)

 Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής από αρχείο CSV.

 Αποθήκευση στην βάση δεδομένων πληροφοριών ιστορικού μετρήσεων.

 Εξαγωγή δεδομένων σε αρχεία Microsoft Office Excel.

 Δυνατότητα εκτύπωσης των δεδομένων.

 Δυνατότητα έκδοσης στατιστικών στοιχείων και σύνθετης επεξεργασίας των 
καταγεγραμμένων τιμών.

 Δυνατότητα εμφάνισης γραφημάτων.

 Δυνατότητα εμφάνισης υδρομετρητών σε χάρτη για την ακριβή τοποθεσία του.

 Δυνατότητα συνεργασίας με άλλες πλατφόρμες για την μελλοντική διαχείριση όλων 
των μέσων από ένα σύστημα (π.χ. νερό, αέριο, ενέργεια κ.α.).

 Πιστοποίηση, σύμφωνα με το ISO27001 του παρόχου του λογισμικού, για την 
διαχείριση της ασφάλειας των  πληροφοριών.
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Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Επί ποινή αποκλεισμού  θα πρέπει να προσκομισθούν στον διαγωνισμό τα παρακάτω έγγραφα 
και δικαιολογητικά:

Δ.1. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του διαγωνιζόμενου:

1. Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον 
αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, είναι να έχει εκτελέσει επιτυχώς 
τουλάχιστον δύο (2) ή περισσότερες προμήθειες , κατά την προηγούμενη τριετία δηλαδή τα 
έτη (2018, 2019, 2020) παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή έξυπνοι υδρομετρητές σε σύστημα 
τηλεμετρίας. Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων 
προμηθειών  που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, με αναφορά του τίτλου της προμήθειας, του φορέα/ιδιοκτήτη, , συνοπτική 
περιγραφή του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης και του δημόσιου ή 
ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη. Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός, θα προσκομιστεί 
βεβαίωση του φορέα Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.

Δ.2. Οι οικονομικοί φορείς (διαγωνιζόμενοι) θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να 
διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ :
α) EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.
β) πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001: 2015 ή ισοδύναμο .

Δ.3.Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που 
αναδειχθεί ανάδοχος
1) το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού, καλύπτει τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης
2) θα παρέχει ανταλλακτικά για τα προς προμήθεια είδη για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) 
ετών.
3) Τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει καθώς και ανάλογα με την 
απάντηση τα αντίστοιχα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 94 παρ.5 του ν. 4412/2016..
4) εγγύηση καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών για χρονικό διάστημα για δώδεκα 
(12) μήνες τουλάχιστον.

Δ.4. Για τους υδρομετρητές πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω έγραφα.

1) Aντίγραφο της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/22/EC (MID) ή την νεότερη 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/32/EC (MID) για το προσφερόμενο προϊόν (υδρομετρητής) 
(Εννοείται ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα απαιτούνται πλήρη με σχέδια, αναλυτικά 
μετρολογικά χαρακτηριστικά κ.α)..

2) Πιστοποιητικό ότι ο βαθμός προστασίας των μετρητών είναι τουλάχιστον IP68.

3) Σχέδιο σε τομή καθώς και πίνακα των υλικών από τα οποία αποτελείται ο μετρητής.

4) Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων υδρομετρητών, της 
διάταξης μετάδοσης και του λογισμικού τα οποία θα είναι 100% όμοια με αυτά που 
περιγράφονται στην προσφορά του κάθε προμηθευτή και κατά τη διαδικασία της 
τεχνικής αξιολόγησης θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να επιδειχθεί η εύρυθμη 
λειτουργία του σε πραγματικές συνθήκες στην επιτροπή αξιολόγησης, όταν και αν αυτό 
κριθεί απαραίτητο.

5) Πιστοποιητικό EN ISO 9001: 2015 ή ισοδύναμο του κατασκευαστή των υδρομέτρων.
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6) Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή 
ισοδύναμο του κατασκευαστή των υδρομέτρων.

7) Τεχνική  Έκθεση με τα πλήρη τεχνικά στοιχεία των προτεινόμενων υδρομέτρων  και του 
Προγράμματος Τηλεμετρίας που να καλύπτει τα ζητούμενα της μελέτης.

8) Χημική ανάλυση του κράματος κατασκευής, του σώματος των υδρομετρητών  
σύμφωνα με τα  Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12163-8, DIN 50930-6 κ.α.

9) Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας των στατικών υδρομετρητών 
χωρίς κινούμενα μέρη.

10) Πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής των υδρομετρητών σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/EΚ ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E (παραρτήματα 
Η1+D ή Β+D).

11) Πιστοποιητικό καταλληλότητας των υδρομετρητών για χρήση σε αγωγούς πόσιμου 
νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς 
(KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ).

12) Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των υδρομετρητών του 
κατασκευαστή, το οποίο θα έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης της 
Ευρωπαϊκής ένωσης (MLA) κατά ΕΝ17025. Ο κοινοποιημένος φορέας διαπίστευσης του 
εργαστηρίου κατά το πρότυπο ΕΝ17025 πρέπει να ανήκει σε διεθνή οργανισμό 
διαπίστευσης εργαστηρίων.

13) Εγγύηση των οίκων κατασκευής για την καλή λειτουργία των υδρομετρητών για 
δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον.

14) Πιστοποιητικό EN ISO 27001:2013 του παρόχου του λογισμικού για την διαχείριση της 
ασφάλεια των πληροφοριών
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Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ

(€)

1

Υδρόμετρα ασύρματης 
τεχνολογίας για δημοτική 

κοινότητα Φιλύρου ΤΕΜΑΧΙΟ 795 200 € 159.000 €

2
Εξοπλισμός συλλογης μετρησεων 

DRIVE BY ΤΕΜΑΧΙΟ 1 3.000 € 3.000 €

3

Λογισμικό που θα καλύπτει όλες 
τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 18.000 € 18.000 €

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.): 180.000,00

ΦΠΑ 24% 43.200,00€

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.): 223.200,00€

Ήτοι: ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (223.200,00€). 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ψυλλινάκης Γεώργιος
      ΜSc Μηχανολόγος  Μηχανικός

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

     Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος
                  Πολιτικός  Μηχανικός
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