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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Περιγραφή 

2. υγγραφή Τποχρεώσεων 

3.  Σεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΣΩΝ 
ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΣΗ ΔΕΤΑ ΔΗΜΟΤ 

ΔΕΛΥΩΝ 
 

CPV 32323500-8 
(ύστημα βιντεοπαρακολούθησης) 
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ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδικού συστήματος παρακολούθησης της 
λειτουργίας, ελέγχου και εντοπισμού των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ιδιαίτερα 
εκείνων που βρίσκονται σε δύσβατα και δύσκολα προσβάσιμα σημεία. Σο σύστημα 
βιντεοπαρακολούθησης θα είναι εναέριο και οι τεχνικές του προδιαγραφές παρουσιάζονται 
αναλυτικά στη συνέχεια. Πέραν του συστήματος, η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει και 
πρόσθετους συσσωρευτές-μπαταρίες, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερος χρόνος 
παρακολούθησης.  
 
Σα εν λόγω υλικά θα πρέπει να παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από 
την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.  
 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 3.348,00 ευρώ (€) με  
Υ.Π.Α. 24%. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου 
Δελφών έτους 2020 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 14.09.00 με τίτλο: «ΛΟΙΠΟ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ» με πιστώσεις ύψους 2.700,00€ και τον κωδικό 54.00.28 με τίτλο: «Υ.Π.Α. 

ΠΑΓΙΩΝ» με πιστώσεις ύψους 648,00€.    
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   14/02/2020  Άμφισσα   14/02/2020 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ  

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
Σο αντικείμενο της μελέτης αφορά στην προμήθεια ειδικού συστήματος παρακολούθησης 
της λειτουργίας, ελέγχου και εντοπισμού των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ιδιαίτερα 
εκείνων που βρίσκονται σε δύσβατα και δύσκολα προσβάσιμα σημεία. 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 3.348,00 ευρώ (€) με  
Υ.Π.Α. 24%. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου 
Δελφών έτους 2020 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 14.09.00 με τίτλο: «ΛΟΙΠΟ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ» με πιστώσεις ύψους 2.700,00€ και τον κωδικό 54.00.28 με τίτλο: «Υ.Π.Α. 

ΠΑΓΙΩΝ» με πιστώσεις ύψους 648,00€.   
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
γ) την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
δ) τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 129 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
υμβατικά τεύχη 

υμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η υγγραφή Τποχρεώσεων 
 γ) Οι Σεχνικές προδιαγραφές  
 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει 
το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
υμφωνητικό  

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό 
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Σο συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Σην τιμή  
ε) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Σις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Σον τρόπο πληρωμής.  

Σο συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Σο 
συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Σο 
συμφωνητικό υπογράφεται από το δήμαρχο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 
ασήμαντο.  
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από 
τη σύμβαση.  
  
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εξόφληση τιμολογίου  

Για την προμήθεια των ειδών που θα χρειασθεί η ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών, οι 
προσφερόμενες τιμές του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή 
στον προμηθευτή θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου, αφού αφαιρεθούν οι 
οριζόμενες νόμιμες κρατήσεις μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής 
και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια 
επιτροπή της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Παραλαβή των υλικών 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 
παρ.1 του Ν.4412/16). Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός 
και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής (άρθρο 
208 παρ.2 του Ν.4412/16). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 
4412/16. 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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ΑΡΘΡΟ 9ο 
Σόπος Παράδοσης 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τον προμηθευόμενο εξοπλισμό 
έτοιμο προς λειτουργία στην έδρα της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών, στην Άμφισσα Υωκίδας.  
Φρόνος παράδοσης 

Σα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Πλημμελής κατασκευή 

ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά 
ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16.  

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Ανωτέρα βία 
     Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Σρόπος πληρωμής – Εξόφληση τιμολογίου 

Για την προμήθεια ελαστικών που θα χρειασθεί ο Δήμος Δελφών, οι προσφερόμενες 
τιμές του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή στον 
προμηθευτή θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες 
νόμιμες κρατήσεις μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των 
σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς 
πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.  

 
ΑΡΘΡΟ 13o  
Υόροι - Σέλη - Κρατήσεις 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν 
χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου Δελφών. Σον ίδιο βαρύνουν και οι νόμιμες 
κρατήσεις. 

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα   14/02/2020  Άμφισσα   14/02/2020 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ  

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
 

  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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Σ Ε Φ Ν Ι  Κ Ε    Π Ρ Ο Δ Ι  Α Γ  Ρ Α Υ Ε   
Σο υπό προμήθεια σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού των δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης – Μη επανδρωμένο Εναέριο Όχημα θα πρέπει να καλύπτει τις παρούσες 
προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες ή ακόμη και καλύτερες, με αυτές που 
ζητούνται από την παρούσα τεχνική έκθεση και πιο συγκεκριμένα: 
 
Φαρακτηριστικά: 
υνολικό Βάρος (με μπαταρία και έλικες) :  ≥ 1.300 gr. 
Διαγώνιος διάμετρος (χωρίς έλικες) < 350 mm 

Μέγιστη ταχύτητα ανόδου :  
S-mode: ≥6,0 m/s 
P-mode: ≥5,0 m/s 

Μέγιστη ταχύτητα καθόδου:  
S-mode: ≥4,0 m/s 
P-mode: ≥3,0 m/s 

Μέγιστη ταχύτητα: 
Sport-mode: ≥ 70 k/h 
Attitude-mode: ≥ 58k/h  
GPS (P mode) :≥ 50 k/h 

Μέγιστη γωνία κλίσης:  
42° (Sport-mode), 35° (Attitude-mode), 
25° (P- mode) 

Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα:  
S-mode: 250°/s 
A-mode: 150°/s 

Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας πάνω από 
το επίπεδο της θάλασσας: 

≥ 6.000m 

Φρόνος πτήσης :  Περίπου 30 λεπτά 
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:  0 ° έως 40 ° C 
Δορυφορικά συστήματα:  GPS / GLONASS 

Aκρίβεια αιώρησης με ενσωματωμένους 
οπτικούς αισθητήρες : 

Κάθετη: ± 0,1 m. 
Οριζόντια: ± 0,3 m 

Aκρίβεια αιώρησης με GPS:  
Κάθετη: ± 0,5 m. 
Οριζόντια: ± 1,5 m 

ταθεροποίηση:  3-axis 

Ελεγχόμενη εμβέλεια:  - 90 ° έως + 30 ° 

Μέγιστη ελεγχόμενη γωνιακή ταχύτητα:  90/s 

Γωνιακή απόσβεση κραδασμών:  ± 0,02ο 

 
Σσστήματα οπτικών 

ύστημα Αισθητήρων: 
Εμπρόσθιο σύστημα (forward), οπίσθιο 
σύστημα (backward), προς τα κάτω 
σύστημα (downward) 

Ωφέλιμο Εύρος ταχύτητας:  ≤ 50 k/h στα 2 m πάνω από το έδαφος 
Εύρος υψομέτρου: 0 έως 10 m 

Εύρος εμβέλειας: 0 έως 10 m 

Εύρος εντοπισμού εμπόδιων :  0.7 έως  30 m 
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υχνότητα Μέτρησης: 
Εμπρόσθια: 10Hz 
Οπίσθια: 10Hz 
Προς τα κάτω: 20Hz 

 
Σύστημα Υπέρσθρων Αισθητήρων 

Εύρος εντοπισμού εμπόδιων :  0.2 έως 7 m 

Εύρος οπτικού πεδίου: 
70ο Οριζόντια 
+10ο Κατακόρυφα 

υχνότητα Μέτρησης: 10Hz 

 
Σσσσωρεστής - Μπαταρία 

Φωρητικότητα :  ≥ 5850 mAh 

Σάση: ≥ 15 V 

Σύπος Μπαταρίας: LiPo 4S 

Βάρος: ≤ 480 g 

Θερμοκρασία Υόρτισης: 5 ° έως 40 ° C 

Μέγιστη Σροφοδοσία Υόρτισης: 160 W 

 
Σύστημα Κάμερας 

Αισθητήρας :  1 "CMOS, 20 Μpixels 

Υακός: 84ο 8.8 mm/24 mm 

Εύρος ISO: 

Video: 
100-3200 (Auto), 100-6400 (manual) 
Photo: 
100-3200 (Auto), 100-12800 (manual) 

Μηχανικό κλείστρο :  8- 1/2000 s 

Ηλεκτρονικό κλείστρο:  8 - 1/8000 s 

Μέγεθος εικόνας: 
3:2 Aspect Ratio: 5472x3648 
4:3 Aspect Ratio: 4864x3648 
16:9 Aspect Ratio: 5472x3078 

PIV Ανάλυσης Εικόνας: 

4096x2160 (4096x2160 24/25/30/48/50p) 
3840x2160 (3840x2160 24/25/30/48/50/60p) 
2720x1530 (2720x1530 24/25/30/48/50/60p) 
1920x1080 (1920x1080 24/25/30/48/50/60/120p) 
1280x720 (1280x720 24/25/30/48/50/60/120p) 

Λειτουργίες φωτογραφίας:  

Single shot, 
Burst shooting,  
Auto Exposure Bracketing (AEB) 
Interval 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 

Λειτουργίες εγγραφής βίντεο: 

Η. 265 
από HD: 1280x720 120p @60Mbps έως και 
C4K: 4096x2160 24/25/30ρ @100Mbps 
H.264 
από HD: 1280x720 120p @80Mbps έως και 
C4K: 4096x2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 

Μέγιστος Ρυθμός Μετάδοσης Βίντεο: 100Mbps 

Τποστηριζόμενα αρχεία συστήματος:  FAT32 (< 32 GB); exFAT (> 32 GB) 

Τποστηριζόμενα αρχεία τύπου εικόνας:  JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG 

Τποστηριζόμενα αρχεία τύπου video:  MP4/MΟV (MPEG-4, AVC/H.-264, HEVC/H.265) 

Τποστηριζόμενες κάρτες SD:  
Micro SD, Max Capacity: 128GB. Write speed: 
≥15MB/s 
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Πλέον των παραπάνω, θα πρέπει να φέρει επίσης τα παρακάτω εξαρτήματα – 
χαρακτηριστικά – λογισμικό: 
 
Σηλεχειριστήριο: 

 Ο έλεγχος του αεροσκάφους και της κάμερας να επιτυγχάνεται μέσω του 
τηλεχειριστηρίου. 

 Σο τηλεχειριστήριο θα διαθέτει 5.5" οθόνη με ανάλυση 1080р και φωτεινότητα 1000 
сd/m2. 

 Να έχει δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης εικόνας και εγγραφής αυτής. 
 

Υορτιστή: 

 Να διαθέτει κατάλληλο φορτιστή για τις μπαταρίες του αεροσκάφους και του 
τηλεχειριστήριου. 

 
Θήκη μεταφοράς: 

 Να διαθέτει κατάλληλη θήκη μεταφοράς του εξοπλισμού. 
 
Επίσης, θα πρέπει να παραδοθούν:  

 1 Καλώδιο τροφοδοσίας  

 8 ζεύγη Έλικες  

 1 φιγκτήρας για τη βάση  

 5 κάρτες  microSD (16GB) 

 1 σκίαστρο για την οθόνη του τηλεχειριστηρίου 

 2 ιμάντες για στήριξη του τηλεχειριστηρίου στο λαιμό 

 2 Καλώδια Micro USB  
 
υνδεσιμότητα: 

 Να συνδέεται με έξυπνα κινητά τηλέφωνα λειτουργικών iOS 9.0 ή νεότερων και 
Android 4.4 ή νεότερων. 

 Να διαθέτει θύρες στο τηλεχειριστήριο microUSB, MicroSDcard, HDMI και USB 
και στο αεροσκάφος microUSB, MicroSDcard. 
 

Λογισμικό: Να διαθέτει λογισμικό, το οποίο να ενσωματώνει τουλάχιστον τις κάτωθι 
λειτουργίες: 

 Αιώρησης χωρίς χρήση GPS 

 Καθορισμού “σχεδίου πτήσης ” σε σταθερό ύψος και ταχύτητα με επιλογή 
σταθερής ή ελεύθερης κίνησης της κάμερας 

 Απογείωσης AutoTakeOff σε ένα προκαθορισμένο ύψος 

 AutoReturn στην αφετηρία Πληροφόρησης υπολειπόμενης στάθμης μπαταρίας 
 

Επιπλέον εξαρτήματα: 
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δύο (2) επιπλέον συσσωρευτές-μπαταρίες για το 
αεροσκάφος και ειδικά γυαλιά προσομοίωσης, συμβατά με το συγκεκριμένο μοντέλο ώστε 
να είναι δυνατή η τρισδιάστατη παρουσίαση. 
 
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από Δήλωση ότι: 

 το προσφερόμενο μηΕΑ θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία και θα υποστηρίζεται 
σε ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 2ετία. 
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 κατά την παράδοσή του θα συνοδεύεται από το εγχειρίδιο λειτουργίας του 
τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα, ενώ τα πιστοποιητικά και οποιαδήποτε 
επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή μπορεί να κατατεθούν 
στην Αγγλική γλώσσα. 

 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας διαθέτει οργανωμένο Σμήμα Σεχνικής 
Εξυπηρέτησης. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ  
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσό-
τητα 

Σιμή Μονάδας 
(ευρώ) 

Δαπάνη 
(ευρώ) 

1 

ύστημα Παρακολούθησης και 
εντοπισμού των δικτύων 
ύδρευσης και αποχέτευσης – 
Μη επανδρωμενου Εναέριου 
Οχήματος  

Σμχ 1 1.800,00 1.800,00 

2 
υσσωρευτές – μπαταρίες 
μηΕΑ 

Σμχ 2 175,00   350,00 

3 Ειδικά γυαλιά  Σμχ 1 550,00 550,00 

ΤΝΟΛΟ: 2.700,00 

ΥΠΑ 24%:    648,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 3.348,00 
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