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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο  
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330 ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΟ: 23410 29320  

Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν: info@deyak.gr  Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Κηιθίο,  19  Ννεκβξίνπ 2015 

Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: 3684 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Σίηλορ: Επγαζίερ αποκαηάζηαζηρ βλαβών και μεηαβολών ζε ηοπικούρ ζηαθμούρ ελέγσος 
ηος ζςζηήμαηορ ηηλεελέγσος – ηηλεσειπιζμού ηηρ Δ.Ε. Πικπολίμνηρ. 

αο αλαθνηλώλνπκε όηη ε ΔΕΤΑ Κηιθίο ζα δηελεξγήζεη κε απεπζείαο αλάζεζε ηελ εξγαζία κε ηίηιν: 
«Εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβώλ θαη κεηαβνιώλ ζε ηνπηθνύο ζηαζκνύο ειέγρνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηειεειέγρνπ – ηειερεηξηζκνύ ηεο Δ.Ε. Πηθξνιίκλεο» 

Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι να ςποβάλοςν πποζθοπέρ ενηόρ επηά  ημεπολογιακών 
ημεπών από ηην ανάπηηζη ηηρ παπούζαρ δηλαδή έωρ ηην 27 - Νοεμβπίος - 2015 και ώπα 
12:00 

Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη: 

 Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά  ζε μερσξηζηό  ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαη ζα θέξεη ηελ 

ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 Σελ ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειώλεη ηνλ αξηζκό ηνπ FAX γηα ηελ επηθνηλσλία κε 

ηελ ΔΕΤΑ Κηιθίο. 

Η απνζηνιή ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

 Καηάζεζε ζθξαγηζκέλεο  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  ζηα γξαθεία ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, 1ν ΥΛΜ 
Κηιθίο – Ξεξόβξπζεο ( Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα θαηαηεζεί ζην πξσηόθνιιν) 

Η θαηάζεζε  ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο  κπνξεί λα γίλεη είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ εηαηξείαο 
ηαρπκεηαθνξώλ (courier). Σν άλνηγκα ησλ θαθέισλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ 27 
Ννεκβξίνπ 2015 θαη ώξα 12:15. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη ζην άλνηγκα ησλ 
θαθέισλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν : «Εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβώλ 
θαη κεηαβνιώλ ζε ηνπηθνύο ζηαζκνύο ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεειέγρνπ – ηειερεηξηζκνύ ηεο 
Δ.Ε. Πηθξνιίκλεο», ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ 
πξνζθέξνληνο. 

Γηα λα είλαη επθνιόηεξνο ν έιεγρνο θαη ε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξέπεη θαηά ηελ απνζηνιή 
ηεο πξνζθνξάο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην έληππν ηεο ΔΕΤΑΚ κε ηίηιν  πξνϋπνινγηζκόο  πξνζθνξάο. 
Έθαζηε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο εξγαζίεο  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

Η Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ δεν έσει ηην ςποσπέωζη  να αποπποθήζει ηο ζύνολο ηων πποϋπολογιζθένηων 

ποζοηήηων για κάθε επγαζία.   

Η επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη κε βάζε ηελ ρακειόηεξε ζπλνιηθή πξνζθεξόκελε ηηκή. 
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Ο αλάδνρνο ησλ εξγαζηώλ κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ από ηελ ΔΕΤΑ Κηιθίο ζα πξέπεη εληόο δέθα εκεξώλ λα 

πξνζθνκίζεη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο. 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ 
ΣΕΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ(€)  
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ5, (Α/ – Δ/Ξ Μεγάιε δεμακελή ιόθνο Μαπξνλεξίνπ), 

ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α1 ηεκ 1 600,00 600,00 

2 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ6, (Α/ – Δ/Ξ Δηαζηαύξσζε Αγηνλεξίνπ - Αλζόθπηνπ), 

ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α2 ηεκ 1 600,00 600,00 

3 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ8, (Α/ – Δ/Ξ Αγ.Δεκεηξίνπ ), ζύκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α3 ηεκ 1 600,00 600,00 

4 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ10, (Α/ – Δ/Ξ Λόθνπ Μαπξνλεξίνπ 10m2 ), ζύκθσλα 

κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α4 Σεκ 1 600,00 600,00 

5 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ22, (Γεώηξεζε Μαπξνλεξίνπ, πεξηνρή γέξνπ ), 

ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α5 Σεκ 1 600,00 600,00 

6 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ23, (Α/ – Δ/Ξ Μηθξόθακπνπ ), ζύκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α6 Σεκ 1 600,00 600,00 

7 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ17, (ηαζκόο ειεθηξνβάλαο θαη παξνρόκεηξνπ ζηελ 

δηαζηαύξσζε Αγηνλεξίνπ - Αλζόθπηνπ ), ζύκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α7 Σεκ 1 600,00 600,00 

8 

Εξγαζίεο απνμήισζεο θαη κεηαθνξάο ζε άιιν 

αληιηνζηάζην δύν ηνπηθώλ ζηαζκώλ απηνκαηηζκνύ θαζώο 

θαη νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα πξνγξάκκαηα 

απηνκαηηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή 

πξνδηαγξαθή 

Α8 Σεκ 1 2800,00 2800,00 

   ΤΝΟΛΟ  : 7000,00 

   ΦΠΑ 23% : 1610,00 

   ΑΘΡΟΙΜΑ : 8610,00 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α1 

1. Σοπικόρ ηαθμόρ Ελέγσος ΣΕ 5   (Α/ – Δ/Ξ  Μεγάλη δεξαμενή λόθορ Μαςπονεπίος) 
1.1.  Καισδίσζε ζεκάησλ ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνύ πνπ πεξηιακβάλνπλ : 
• απηόκαηε/ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (ηνπνζέηεζε επηινγηθνύ δηαθόπηε αληιίαο) 
• ιεηηνπξγία αληιίαο 
• βιάβε αληιίαο (ζεξκηθό) 
• εληνιή εθθίλεζεο/παύζεο αληιίαο 
• αηζζεηεξίσλ κέηξεζεο ξεύκαηνο 
   Σα παξαπάλσ ζήκαηα ζα θαισδησζνύλ γηα  κία αληιία  πνπ δηαζέηεη ν ζηαζκόο ειέγρνπ 
θαη ζα θαηαιήμνπλ ζην πθηζηάκελν PLC ηνπ ζηαζκνύ. 
1.2. Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ PLC ζηα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο   θαζώο 
θαη ηνπ ινγηζκηθνύ επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Ειέγρνπ 
1.3.  Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ SCADA ζην Κέληξν Ειέγρνπ θαη δνθηκέο 
ιεηηνπξγίαο κέζσ ηειερεηξηζκνύ.  
 
Σεσνική πποδιαγπαθή  Α2 
  
2. Σοπικόρ ηαθμόρ Ελέγσος ΣΕ 6  (Α/ – Δ/Ξ Διαζηαύπωζη  Αγιονεπίος - Ανθόθςηος) 
2.1. Καισδίσζε ζεκάησλ ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνύ πνπ πεξηιακβάλνπλ : 
• απηόκαηε/ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (ηνπνζέηεζε επηινγηθνύ  δηαθόπηε γηα θάζε κηα από ηηο 
ηξεηο  αληιίεο) 
• ιεηηνπξγία αληιηώλ 
• βιάβε αληιηώλ  (ζεξκηθά) 
• εληνιή εθθίλεζεο/παύζεο γηα θάζε αληιία 
• αηζζεηεξίσλ κέηξεζεο ξεύκαηνο γηα θάζε αληιία 
   Σα παξαπάλσ ζήκαηα ζα θαισδησζνύλ γηα θάζε κία από ηηο ηξεηο αληιίεο πνπ δηαζέηεη ν 
ζηαζκόο ειέγρνπ θαη ζα θαηαιήμνπλ ζην πθηζηάκελν PLC ηνπ ζηαζκνύ. 
2.2. Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ PLC ζηα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ θαζώο 
θαη ηνπ ινγηζκηθνύ επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Ειέγρνπ 
2.3.  Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ SCADA ζην Κέληξν Ειέγρνπ θαη δνθηκέο 
ιεηηνπξγίαο κέζσ ηειερεηξηζκνύ.  
 
Σεσνική πποδιαγπαθή  Α3 
 
3. Σοπικόρ ηαθμόρ Ελέγσος ΣΕ 8 (Α/ – Δ/Ξ  Αγ. Δημηηπίος) 
3.1. Καισδίσζε ζεκάησλ ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνύ πνπ πεξηιακβάλνπλ : 
• απηόκαηε/ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (ηνπνζέηεζε επηινγηθνύ δηαθόπηε αληιίαο) 
• εληνιή εθθίλεζεο / παύζεο αληιίαο 
• αηζζεηεξίσλ κέηξεζεο ξεύκαηνο 
 Σα παξαπάλσ ζήκαηα ζα θαισδησζνύλ γηα  κία αληιία  πνπ δηαζέηεη ν ζηαζκόο ειέγρνπ 
θαη ζα θαηαιήμνπλ ζην πθηζηάκελν PLC ηνπ ζηαζκνύ. 
3.2. Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ PLC ζηα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο   θαζώο 
θαη ηνπ ινγηζκηθνύ επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Ειέγρνπ 
3.3.  Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ SCADA ζην Κέληξν Ειέγρνπ θαη δνθηκέο 
ιεηηνπξγίαο κέζσ ηειερεηξηζκνύ.  
 
Σεσνική πποδιαγπαθή  Α4 
 
4. Σοπικόρ ηαθμόρ Ελέγσος ΣΕ 10 – (Α/ – Δ/Ξ Λόθος Μαςπονεπίος – Δ/Ξ 10m3)  
4.1. Καισδίσζε ζεκάησλ ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνύ πνπ πεξηιακβάλνπλ : 

15PROC003333561 2015-11-19

ΑΔΑ: 7ΥΨΡΟΛΚ8-6ΑΒ



4/7 

• απηόκαηε/ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (ηνπνζέηεζε επηινγηθνύ δηαθόπηε αληιίαο) 
• εληνιή εθθίλεζεο / παύζεο αληιίαο 
• αηζζεηεξίσλ κέηξεζεο ξεύκαηνο 
   Σα παξαπάλσ ζήκαηα ζα θαισδησζνύλ γηα κία αληιία πνπ δηαζέηεη ν ζηαζκόο ειέγρνπ θαη 
ζα θαηαιήμνπλ ζην πθηζηάκελν PLC ηνπ ζηαζκνύ. 
4.2. Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ PLC ζηα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο θαζώο 
θαη ηνπ ινγηζκηθνύ επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Ειέγρνπ 
4.3.  Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ SCADA ζην Κέληξν Ειέγρνπ θαη δνθηκέο 
ιεηηνπξγίαο κέζσ ηειερεηξηζκνύ.  
 
 
Σεσνική πποδιαγπαθή  Α5 
 
5.  Σοπικόρ ηαθμόρ Ελέγσος ΣΕ 22 – (Γεώηπηζη  Μαςπονεπίος - πεπιοσή γέπος)  
5.1. Καισδίσζε ζεκάησλ ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνύ πνπ πεξηιακβάλνπλ : 
• απηόκαηε/ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (ηνπνζέηεζε επηινγηθνύ δηαθόπηε αληιίαο) 
• εληνιή εθθίλεζεο / παύζεο αληιίαο 
• αηζζεηεξίσλ κέηξεζεο ξεύκαηνο 
   Σα παξαπάλσ ζήκαηα ζα θαισδησζνύλ γηα κία αληιία πνπ δηαζέηεη ν ζηαζκόο ειέγρνπ θαη 
ζα θαηαιήμνπλ ζην πθηζηάκελν PLC ηνπ ζηαζκνύ. 
5.2. Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ PLC ζηα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο θαζώο 
θαη ηνπ ινγηζκηθνύ επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Ειέγρνπ 
5.3.  Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ SCADA ζην Κέληξν Ειέγρνπ θαη δνθηκέο 
ιεηηνπξγίαο κέζσ ηειερεηξηζκνύ.  
 
Σεσνική πποδιαγπαθή  Α6 
 
6. Σοπικόρ ηαθμόρ Ελέγσος ΣΕ 23 – (Α/ – Δ/Ξ Μικπόκαμπος)  
6.1. Καισδίσζε ζεκάησλ ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνύ πνπ πεξηιακβάλνπλ : 
• απηόκαηε/ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (ηνπνζέηεζε επηινγηθνύ δηαθόπηε γηα θάζε κία από ηηο 
ηξεηο  αληιίεο) 
• εληνιή εθθίλεζεο / παύζεο γηα θάζε κία από ηηο ηξεηο αληιίεο 
• αηζζεηεξίσλ κέηξεζεο ξεύκαηνο 
   Σα παξαπάλσ ζήκαηα ζα θαισδησζνύλ γηα κία νξηδόληηα ππνβξύρηα  αληιία  εληόο 
δεμακελήο  θαη δύν αληιίεο γεσηξήζεσλ πνπ δηαζέηεη ν ζηαζκόο ειέγρνπ θαη ζα θαηαιήμνπλ ζην 
πθηζηάκελν PLC ηνπ ζηαζκνύ. 
6.2. Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ PLC ζηα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ θαζώο 
θαη ηνπ ινγηζκηθνύ επηθνηλσλίαο κε ην Κέληξν Ειέγρνπ 
6.3.  Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ SCADA ζην Κέληξν Ειέγρνπ θαη δνθηκέο 
ιεηηνπξγίαο κέζσ ηειερεηξηζκνύ.  
 
Σεσνική πποδιαγπαθή  Α7 
 
7. Σοπικόρ ηαθμόρ Ελέγσος ΣΕ 17 – (ηαθμόρ ηλεκηποβάναρ DN 150 και 
παποσόμεηπος ζηην διαζηάςπωζη Αγιονεπίος - Ανθόθςηος)  
7.1. Αιιαγή ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ PLC  ηνπ ηνπηθνύ ζηαζκνύ θαζώο  θαη ηνπ 
ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ SCADA ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ γηα λα αλνηγνθιείλεη ε ειεθηξνβάλα 
απηόκαηα κε βάζε ηελ ζηάζκε ηεο δεμακελήο ζπιινγήο ηνπ ΣΕ 6. 
7.2. Έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ PLC ηνπ ζηαζκνύ  θαη ηνπ SCADA ζην Κέληξν 
Ειέγρνπ θαη δνθηκέο ιεηηνπξγίαο κέζσ ηειερεηξηζκνύ.  
 
Σν θόζηνο γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαισδίσζεο ζηνπο ειεθηξηθνύο πίλαθεο θαζώο θαη ζην 
έιεγρν θαη κεηαβνιέο ζηα πξνγξάκκαηα απηνκαηηζκνύ εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 
4.200,00 € ζπλ ΦΠΑ 23%  
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Σεσνική πποδιαγπαθή  Α8 
 
8.  Επγαζίερ αποξήλωζηρ και μεηαθοπάρ ζε άλλο ανηλιοζηάζιο δύο ηοπικών ζηαθμών 
αςηομαηιζμού καθώρ και οι απαπαίηηηερ ηποποποιήζειρ ζηα ππογπάμμαηα αςηομαηιζμού. 
   Αθνξά ηελ απνμήισζε δύν αλελεξγώλ (παξαηεκέλσλ) ηνπηθώλ ζηαζκώλ ειέγρνπ, ηελ 
κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπο ζε δύν αληιηνζηάζηα ζηα νπνία δελ είρε πνηέ εγθαηαζηαζεί 
ζύζηεκα ηειερεηξηζκνύ – ηειεειέγρνπ.  
πγθεθξηκέλα ζα γίλεη απνμήισζε ηνπ ππάξρνληνο πίλαθα απηνκαηηζκνύ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 
ξαδηνεπηθνηλσλίαο θαη ηελ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζε αληίζηνηρν αληιηνζηάζην. Καζώο θαη ε 
δηαζύλδεζε ηνπ πίλαθα ηζρύνο ηεο αληιίαο κε ηνλ πίλαθα απηνκαηηζκνύ ηνπ PLC.   
 
 Επίζεο θαη γηα ηνπο  δύν λένπο ζηαζκνύο αληιηνζηαζίσλ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ζύζηεκα SCADA 
ζα γίλνπλ θαη νη παξαθάησ εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ κεηαηξνπέο ζην ινγηζκηθό : 
• Σελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο ηνπ PLC κε ηα ζελάξηα απηνκαηνπνηεκέλεο 
ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο αιιά θαη ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ 
πθηζηάκελνπ ινγηζκηθνύ Σειεειέγρνπ – Σειερεηξηζκνύ. 
• Σελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ επηθνηλσληώλ ηνπ PLC κε ην Κέληξν Ειέγρνπ γηα ηνλ 
απνκαθξπζκέλν έιεγρν θαη ρεηξηζκό ηνπ εμνπιηζκνύ, κε ηηο ίδηεο αθξηβώο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ 
νη ππόινηπνη ΣΕ πνπ ρεηξίδνληαη κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ινγηζκηθνύ.  
• Σελ δηακόξθσζε θαη επέθηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο SCADA ζην Κέληξν Ειέγρνπ  γηα 
ηελ ελζσκάησζε ηνπ λένπ ΣΕ ζην πθηζηάκελν ζύζηεκα, κε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο. 
• Όιεο νη απαξαίηεηεο δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηόζν επηηόπνπ ζηνλ ΣΕ όζν θαη ζην 
Κέληξν Ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζηαζκνύ.   
 
 
Σεσνική πποδιαγπαθή  Α9 
 
Όια ηα ειεθηξνινγηθά θαη ειεθηξνληθά πιηθά  πνπ απαηηνύληαη, όπσο PLC, αλαινγηθά αηζζεηήξηα, 

ςεθηαθέο θαη αλαινγηθέο θάξηεο, radiomodem θιπ,  είλαη δαπάλε ηεο ΔΕΤΑΚ θαη ζα ηα 

παξαιακβάλεη ν αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο από ηελ απνζήθε ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο.  

Σα κόλα πιηθά πνπ ζα επηβαξύλεηαη ν αλάδνρνο είλαη θάπνηα κηθξνπιηθά όπσο  θαιώδηα 

βνεζεηηθνύ θπθιώκαηνο (εύθακπην NYAF 1 mm2),  ηνπο αληίζηνηρνπο αθξνδέθηεο ηέξκαηνο ησλ 

βνεζεηηθώλ θαισδίσλ,  ηα απηνθόιιεηα ηαπειάθηα ζήκαλζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ, νη 

θιέκεο ξάγαο, νη απιέο κνλσηηθέο ηαηλίεο θαη ηα ζηεξεσηηθά θαξθηά (ξόθα), ιακαξηλόβηδεο, νύπα 

θιπ. 

 

 

 

Σερληθή Τπεξεζία ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 

 

Κοπκοηίδηρ Κώζηαρ 
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο 
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ΕΝΣΤΠΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ 
ΣΕΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ(€)  
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ5, (Α/ – Δ/Ξ Μεγάιε δεμακελή ιόθνο Μαπξνλεξίνπ), 

ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α1 ηεκ 1   

2 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ6, (Α/ – Δ/Ξ Δηαζηαύξσζε Αγηνλεξίνπ - Αλζόθπηνπ), 

ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α2 ηεκ 1   

3 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ8, (Α/ – Δ/Ξ Αγ.Δεκεηξίνπ ), ζύκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α3 ηεκ 1   

4 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ10, (Α/ – Δ/Ξ Λόθνπ Μαπξνλεξίνπ 10m2 ), ζύκθσλα 

κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α4 Σεκ 1   

5 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ22, (Γεώηξεζε Μαπξνλεξίνπ, πεξηνρή γέξνπ ), 

ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α5 Σεκ 1   

6 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ23, (Α/ – Δ/Ξ Μηθξόθακπνπ ), ζύκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α6 Σεκ 1   

7 

Εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη εξγαζία ειέγρνπ θαη κεηαβνιώλ 

ζην πξόγξακκα ηνπ PLC (S7-200) ζηνλ ηνπηθό ζηαζκό 

ΣΕ17, (ηαζκόο ειεθηξνβάλαο θαη παξνρόκεηξνπ ζηελ 

δηαζηαύξσζε Αγηνλεξίνπ - Αλζόθπηνπ ), ζύκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Α7 Σεκ 1   

8 

Εξγαζίεο απνμήισζεο θαη κεηαθνξάο ζε άιιν 

αληιηνζηάζην δύν ηνπηθώλ ζηαζκώλ απηνκαηηζκνύ θαζώο 

θαη νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα πξνγξάκκαηα 

απηνκαηηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή 

πξνδηαγξαθή 

Α8 Σεκ 1   

   ΤΝΟΛΟ  :  

   ΦΠΑ 23% :  

   ΑΘΡΟΙΜΑ :  

Ο Πξνζθέξσλ 

θξαγίδα - Τπνγξαθή 
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