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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ -   

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΨΝ  

Άμφισσα, ΣΚ 33100 ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ 
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 24.800,00 € ΜΕ Υ.Π.Α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  

2. υγγραφή Τποχρεώσεων  
3. Σεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΨΝ 
ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ 

 
 

CPV 32441200-8 
(Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου) 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ -   

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΨΝ  

Άμφισσα, ΣΚ 33100 ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ 
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 
 

Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε  Η 
 

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016, 
και αφορά την προμήθεια υλικών για την ανάπτυξη – αναβάθμιση συστημάτων τηλεμετρίας 
του Δήμου Δελφών στη Δ.Κ. Γαλαξιδίου και στο φρεάτιο διανομής της Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου 
Δελφών.  

Σα παραπάνω υλικά θα μεταφερθούν επιτόπου στις εγκαταστάσεις ύδρευσης της ΔΕΤΑ 
του Δήμου Δελφών στις Δ.Κ. Γαλαξιδίου και Ιτέας, ώστε να χρησιμοποιηθούν άμεσα και 
χωρίς χρονοτριβές, για την συντήρηση και επισκευή τους. 

Λόγω της εξειδικευμένης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι 
εργασίες εγκατάστασής τους από τους ειδικευμένους υπαλλήλους, γενικά θα πρέπει να 
γίνονται πάντοτε με όλες τις προβλεπόμενες προφυλάξεις ασφαλείας. Σα υπό προμήθεια 
υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Σεχνικών Προδιαγραφών, και 
τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 24.800,00 € με Υ.Π.Α. 
Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2020 
και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 12.06.81 με τίτλο: «ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ» με 
πιστώσεις ύψους 20.000,00€ και τον κωδικό 54.00.28 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΠΑΓΙΨΝ» με πιστώσεις 
ύψους 4.800,00€. 

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα 10/07/2020  Άμφισσα 10/07/2020 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΨΝ  

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΨΣΗΡΙΟ ΨΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ -   

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΨΝ  

Άμφισσα, ΣΚ 33100 ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ 
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 

ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ – 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ» με CPV 32441200-8. 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 24.800,00 € με Υ.Π.Α. 
Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2020 
και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 12.06.81 με τίτλο: «ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ» με 
πιστώσεις ύψους 20.000,00€ και τον κωδικό 54.00.28 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΠΑΓΙΨΝ» με πιστώσεις 
ύψους 4.800,00€. 

 
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) τους όρους της σύμβασης 
γ) ο Αστικός Κώδικας (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 των άρθρων 117, 118 και 303 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 
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σόπος Παράδοσης 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει το προμηθευόμενο υλικό που 
περιγράφεται στην τεχνική έκθεση, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών στις 
Δ.Κ. Γαλαξιδίου και Ιτέας. 
Φρόνος παράδοσης 

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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Σα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος το οποίο 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΤΑ του Δήμου 
Δελφών(άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο 
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 10ο 
Σρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά, μετά την 
παραλαβή των αντίστοιχων προϊόντων από την ΔΕΤΑ και την έκδοση τιμολογίων που θα 
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ψς προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  
Δικαιολογητικά πληρωμής 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Σιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
4. Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του 

Ν.4412/16) 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16) 

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα 10/07/2020  Άμφισσα 10/07/2020 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΨΝ  

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΨΣΗΡΙΟ ΨΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

 
  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ -   

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΨΝ  

Άμφισσα, ΣΚ 33100 ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ 
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 
 

 

Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ  Ρ Α Υ Ε  
 

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια υλικών για την ανάπτυξη – 
αναβάθμιση συστημάτων τηλεμετρίας του Δήμου Δελφών στη Δ.Κ. Γαλαξιδίου και στο 
φρεάτιο διανομής της Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου Δελφών.  
Σα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρεία 
κατασκευής και το κάθε υλικό να είναι από χώρα προέλευσης και κατασκευής της Ε.Ε. Κάθε 
προσφερόμενο είδος, θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. 
δακτύλιοι, βίδες, κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. 
Επιπλέον, στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των 
προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΔΕΤΑ του 
Δήμου Δελφών, καθώς και η εγκατάστασή τους στο δίκτυο. 
Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων πιστοποιητικών 
ποιότητας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όπου αυτό είναι εφικτό). Επίσης θα αναφέρεται 
και ο χρόνος εγγύησης κάθε είδους. Σα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο 
σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΣ, ΣΟΣΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για τα είδη κατηγορίας τους. Συχόν απόκλιση προϊόντος 
από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς. 
 
Πιο συγκεκριμένα, τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τα εξής: 
 
1. ΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΕΓΚΣΗ 

 
Σύπος προϊόντος : Λογικός ελεγκτής 
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας : 24 V DC 
Αριθμός ψηφιακής εισόδου : 14, ψηφιακή είσοδος 8 ταχεία είσοδος συμμόρφωση 
με IEC 61131-2 τύπος 1 
Σύπος ψηφιακής εξόδου : Σρανζίστορ 
Αριθμός ψηφιακής εισόδου : 10 τρανζίστορ 4 ταχεία έξοδος 
Σάση ψηφιακής εξόδου : 24 V DC για έξοδος τρανζίστορ 
Ρεύμα ψηφιακής εξόδου : 0.5 A για έξοδος τρανζίστορ (Q0...Q9) / 0.1 A για ταχεία 
έξοδος (PTO mode) (Q0...Q3) 
Αριθμός ψηφιακών I/O : 24 
Αριθμός στοιχείων επέκτασης I/O : 7(τοπικές I/O αρχιτεκτονική) / 14 απομακρυσμένες 
I/O αρχιτεκτονική) 
Όρια τάσης τροφοδοσίας : 20,4…28,8 V 
Ρεύμα όπλισης : 50 A 
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Κατανάλωση ισχύος σε W : 32,6…40,4 W (με μέγιστο αριθμό στοιχείων επέκτασης I/O) 
Σάση ψηφιακής εισόδου : 24 V 
Σάση ψηφιακής εισόδου : DC 
Εγγυημένη τάση σε κατάσταση 0 : >= 15 V για Είσοδος 
Εγγυημένη τάση σε κατάσταση 0 : <= 5 V για Είσοδος 
Ρεύμα ψηφιακής εισόδου : 5 mA για Είσοδος / 10,7 mA για ταχεία είσοδος 
Αντίσταση εισόδου : 4.7 kOhm για Είσοδος / 2.81 kOhm για ταχεία είσοδος 
 
2. ΚΑΡΣΕ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΕΙΟΔΨΝ / ΕΞΟΔΨΝ ΓΙΑ ΛΟΓΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΕΓΚΣΗ  
 
Μονάδα ψηφιακών εισόδων και εξόδων κατάλληλη για να συναρμολογηθεί με 
την κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Η μονάδα θα διαθέτει και το κατάλληλο 
καλώδιο ώστε να εξασφαλιστεί η επικοινωνία της με την κεντρική μονάδα. Θα 
έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
-Χηφιακοί είσοδοι αριθμός: 4 
-Σάση εισόδου: 115 – 230V 
-Επιτρεπόμενο εύρος: 10,8-28,8V DC 
-Ένταση: 1.5A 
ήμα «0»: max 5VDC 
ήμα «1»: min 8.5V DC, 
-Χηφιακοί έξοδοι αριθμός: 4 
-Σύπος ρελέ: Ρελέ 
-Ένταση επαφών: 5A 
-υχνότητα μεταγωγής: 2Hz με ωμικό φορτίο 
                                      0,5Hz με επαγωγικό φορτίο 
-Φρόνος κύκλου: <0,1 ms/λειτουργία 
 
3. ΚΑΡΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΨΝ ΕΙΟΔΨΝ / ΕΞΟΔΨΝ ΓΙΑ ΛΟΓΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΕΓΚΣΗ 
 

ΑνΫλυση αναλογικής εισόδου: 

ρεύμα 4...20 mA 

     ρεύμα 0...20 mA 

     τάση 0...10 V 

     τάση - 10...10 V 

     θερμοζεύγος - 200...1000 °C με thermocouple J 

     θερμοζεύγος - 200...1300 °C με thermocouple K 

     θερμοζεύγος 0...1760 °C με thermocouple R 

     θερμοζεύγος 0...1760 °C με thermocouple S 

     θερμοζεύγος 0...1820 °C με thermocouple B 

     θερμοζεύγος - 200...400 °C με thermocouple T 

     θερμοζεύγος - 200...1300 °C με thermocouple N 

 θερμοζεύγος - 200...800 °C με thermocouple E 

 θερμοζεύγος 0...2315 °C με thermocouple C 

 Ni 100/Ni 1000 θερμοκρασία probe - 60...180 °C 
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 Pt 100 θερμοκρασία probe - 200...850 °C 

 Pt 1000 θερμοκρασία probe - 200...600 °C 
Σύπος αναλογικής εισόδου 

16 bits 

15 bits + σήμα 
Επιτρεπόμενη συνεχής υπερφόρτιση 

 13 V τάση 

 40 mA ρεύμα 
Αντίσταση εισόδου 

 <= 50 Ohm ρεύμα 

 >= 1 MOhm τάση 

 >= 1 MOhm θερμοζεύγος 

 >= 1 MOhm θερμοκρασία probe 
Σιμή LSB 

 2.44 mV 0...10 Vτάση 

 4.88 mV - 10...10 Vτάση 

 4.88 µA 0...20 mAρεύμα 

 3.91 µA 4...20 mAρεύμα 

 °C θερμοκρασία probe 

 °C θερμοζεύγος 
Απόκλιση θερμοκρασίας : +/- 0.01 %FS/°C 
Ακρίβεια επανάληψης : +/-0.5 %FS 
Μη γραμμικότητα : +/- 0.2 %FS 
Αλληλεπίδραση : <= 1 LSB 
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας : 24 V DC 
Όρια τάσης τροφοδοσίας : 20,4…28,8 V 
ΚατανΫλωση ρεύματος 

 45 mA σε 5 V DC μέσω βύσματος bus 

 50 mA σε 5 V DC μέσω βύσματος bus 

 35 mA σε 24 V DC μλεσω εξωτερικού τροφοδοτικού 

 40 mA σε 24 V DC μλεσω εξωτερικού τροφοδοτικού 
 
4. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΣΑΘΜΗ 

 
Ο πομπός του οργάνου είναι κατασκευασμένος από 316L, η σφραγίδα διαδικασίας 
αποτελείται EPDM, το καλώδιο ανάρτησης PE, PUR ή FEP. Ψς τυπικές εφαρμογές 
μετρήσεις μπορούν να θεωρηθούν, αυτές σε νερό / λύματα, βαθιά πηγάδια και στη 
ναυπηγική βιομηχανία. Διαθέτει ολοκληρωμένη προστασία από υπέρταση, υψηλή 
αξιοπιστία μέσω της μέγιστης αντίστασης υπερφόρτωσης και κενού της κεραμικής κυψέλης 
μέτρησης, ενώ διαθέτει ευέλικτη χρήση με στιβαρό περίβλημα και σχεδιασμό καλωδίων. Η 
διαδικασία τοποθέτησης του σφιγκτήρας τάνυσης, γίνεται με συναρμολόγηση μέσω 
σπειρώματος αποσυναρμολογημένο από G1 (ISO 228-1) ή από 1 NPT, νήμα G1½ (ISO 228-
1) ή από 1½ NPT, στο περίβλημα. Η θερμοκρασία διεργασίας του κυμαίνεται μεταξύ -20… 
+80 ° C (-4… +176 ° F), το περιβάλλον, αποθήκευσης και η θερμοκρασία μεταφοράς είναι 
μεταξύ 40 … +80 °C (-40 … +176 °F) , η τάση λειτουργίας του από 8 έως 35 V DC. Σο 
όργανο είναι κατάλληλο για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές και είναι εγκεκριμένο, 
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σύμφωνα με τα ATEX και IEC, επίσης διαθέτει διάφορες εγκρίσεις πλοίων όπως π.χ. GL, 
LRS ή ABS. Για την λειτουργία του δεν απαιτείται προσαρμογή του οργάνου. 
 
Εύρος μέτρησης – Πίεσης: 0 ... 60 bar 
Θερμοκρασία διεργασίας: -20 ... 80 °C 
Τλικά σημείων που βρέχονται: 316L 
Τλικό σφραγίδας: EPDM 
Βαθμολογία προστασίας: IP68 
Προσαρμογή: PC, PACTware και DTM, HART Communicator, Software (e. g. AMS™, 
PDM) 
 
5. ΗΛΙΑΚΟ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ 

 
Υωτοβολταϊκός συλλέκτης μονοκρυσταλλικού πυριτίου ονομαστικής ισχύος 20W, 
12V με χαρακτηριστικά: 
-Μέγιστη ισχύς (Pmax): 335W 
-Μέγιστη τάση (Vpmp): 37.65 V 
-Μέγιστη τιμή ρεύματος (Imp): 9,14Α 
-Σάση ανοικτού κυκλώματος (Voc): 45.90V 
-Ρεύμα βραχυκυκλώματος (ISC): 9.40A 
 

6. ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΜΟΛΤΒΔΟΤ 12V, 100Ah 
 
Μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου με χαρακτηριστικά: 

-Ονομαστική Φωρητικότητα (20HR): 100Ah 
                                                  (15HR): 3,15Ah 
-Ονομαστική Σάση: 12VDC 
-Αποφόρτιση: 3 μήνες 
-Κυψέλες αριθμός: 6 
 
7. ΡΤΘΜΙΣΗ ΥΟΡΣΙΗ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΨΝ 
Ρυθμιστής φορτιστής φωτοβολταϊκών ο οποίος να εκτελεί τις ακόλουθες 
λειτουργίες: 
-να ελέγχει την διαδικασία φόρτισης 
-να σταματά την φόρτιση όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως 
-να ξεκινά την διαδικασία της φόρτισης, όταν η τάση πέσει κάτω από το επίπεδο της 
πλήρους φόρτισης 
-να διακόψουν την λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών προστατεύοντας την μπαταρία 
από την πλήρη αποφόρτιση. 
Ο ρυθμιστής φόρτισης φωτοβολταϊκών θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
-Μέγιστη τάση: 24VDC 
-Μέγιστη ένταση: 3Α 
Σύπος: MPPT 
 
8. ΣΡΟΥΟΔΟΣΙΚΟ 10W/24V DC 
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ταθεροποιημένο τροφοδοτικό ισχύος 10W, τάσης 24VDC χαμηλού προφίλ κατάλληλο 
για τοποθέτηση σε ράγα. Θα πρέπει να έχει χαμηλή κυμάτωση, και χαμηλό θόρυβο στην 
τάση εξόδου. Θα πρέπει να έχει ιδιαίτερα ευρεία περιοχή AC τάσεων εισόδου και να 
διαθέτει διπλή ηλεκτρική μόνωση (Class II). 
 
9. RADIO MODEM ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

 

 Ισχύς 500mw 

 Radiomodem με διασύνδεση RS485 και ενσωματωμένη κεραία. 

 Σροφοδοσία: 9 - 32 Vdc 

 Μηκοστάση : 868 - 870 MHz 

 Απόσταση επικοινωνίας: Μέχρι 7 km σε ανοιχτό πεδίο με κεραία οδηγίας σε 
δεσπόζουσα θέση  

 Αποστολή Δεδομένων: 9.600 bps (@ 25 kHz). 19.200 bps (@ 50 kHz)  

 Ρύθμιση : 9K00F1D (@ 25 kHz); 18K00F1D (@ 50 kHz) 

 Βαθμός Προστασίας : IP65 
 

10. ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΑΙ 
ΛΗΧΗ ΗΜΑΣΨΝ  

 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα αποτελείται από ερμάριο στεγανό και θα είναι 
κατάλληλων διαστάσεων για να εγκατασταθούν και να συνδεθούν όλα τα 
απαραίτητα υλικά για την λήψη και μετάδοση σημάτων μέσω δικτύου Ethernet. 
Θα περιλαμβάνει: γενική ασφάλεια 10Α, τροφοδοτικό, ρυθμιστής φόρτισης 
φωτοβολταϊκού, συσκευή μετάδοσης σημάτων μέσω Ethernet, σταθμός 
μετάδοσης δεδομένων, σύνδεση και καλωδίωση με τους αισθητήρες μέσω ρελέ 
και γενικά όλα τα ααπραίτητα υλικά για να υλοποιηθεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία του αυτοματισμού λήψης και μετάδοσης των σημάτων. 
 
11. ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΗΜΑΣΨΝ 
 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα αποτελείται από ερμάριο στεγανό και θα είναι 
κατάλληλων διαστάσεων για να εγκατασταθούν και να συνδεθούν όλα τα 
απαραίτητα υλικά για την λήψη και μετάδοση σημάτων μέσω δικτύου Ethernet. 
Θα περιλαμβάνει: γενική ασφάλεια 10Α, τροφοδοτικό, συσκευή μετάδοσης και 
λήψης σημάτων μέσω Ethernet, σταθμός μετάδοσης δεδομένων, την μονάδα 
προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή, τις μονάδες ψηφιακών καρτών εισόδου 
και εξόδου σύνδεση και καλωδίωση με τους αισθητήρες μέσω ρελέ, καλωδίωση 
με τις ηλεκτροβάνες καθώς και ο προγραμματισμός της κεντρικής μονάδας 
επεξεργασίας και γενικά όλα τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση της 
λειτουργίας. 
 
12. ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΨΝ 
ΕΝΣΟΛΨΝ 
 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα αποτελείται από ερμάριο στεγανό και θα είναι 
κατάλληλων διαστάσεων για να εγκατασταθούν και να συνδεθούν όλα τα 
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απαραίτητα υλικά για την λήψη και μετάδοση σημάτων μέσω δικτύου Ethernet. Θα 
περιλαμβάνει: γενική ασφάλεια 10Α, τροφοδοτικό, συσκευή μετάδοσης και λήψης 
σημάτων μέσω Ethernet, σταθμός μετάδοσης δεδομένων, καλωδίωση και σύνδεση 
με τον ηλεκτρικό πίνακα διαχείρισης σημάτων. 
 
13. ΕΛΕΓΚΣΗ ΓΙΑ ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΜΟ ΕΝΣΟΛΗ ΜΕ ΦΡΗΗ 
ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΥΨΝΙΑ 
 
υσκευή για την πραγματοποίηση λειτουργιών τηλεχειρισμού και 
χρονοπρογραμματισμού μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM. Η ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση της συσκευής θα γίνεται με γραπτά μηνύματα SMS ή κλήσεις από κινητό 
τηλέφωνο ή παρόμοια συσκευή. Η συσκευή θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 Ισχύς: Είσοδος 100V-240V/50Hz Έξοδος Max.16A for long-term 

 υχνότητα λειτουργίας: EGSM900, GSM1800 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10-+50oC 

 Τγρασία: 10-90% 

 Ρελέ: 30A/250V 

 Θερμοκρασία αισθητήρα: -10-+50 oC 
 

14. ΣΑΘΜΟ ΑΤΡΜΑΣΗ ΕΤΡΤΖΨΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 
 
Ευρυζωνικός σταθμός ασύρματης επικοινωνίας ο οποίος θα επιτρέπει στους χρήστες να 
στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα (Data). Ο σταθμός θα πρέπει να δίνει 
προτεραιότητα στην μετάδοση φωνής/video, να δίνει την δυνατότητα ρύθμισης της 
χωρητικότητας μετάδοσης, να επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης σε μεγάλες 
αποστάσεις. Ο ευρυζωνικός σταθμός πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Ισχύς (PoE): 24V, 0,5A 

 Μέγιστη ισχύς: 1W 

 υχνότητα λειτουργίας: 902-928MHz 

 Ενισχυτής: 8dBi 

 Διεπαφή δικτύου: 10/100 πύλη Ethernet 

 Επεξεργαστής: MIPS 24Kc, 400MHz 

 υχνότητα: 900MHz 

 Μέγιστη VSWR: 1.3:1 

 Εύρος δέσμης: 60o (H-pol)/60o (V-pol)/60o Elevation 

 Πόλωση: γραμμική διπλή 

 RF-υνδετήρας: εξωτερικός RP-SMA 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -30οC ως +75οC 

 Τγρασία: 5-95% 
 
15. ΤΚΕΤΗ ΜΕΣΑΔΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 
 
υσκευή για την μετάδοση δεδομένων μέσω του δικτύου Ethernet, η οποία θα 
συγχρονίζει δύο ξεχωριστούς σταθμούς. Με την ενεργοποίηση του ενός από τους 
σταθμούς θα ενεργοποιείται ένα ρελέ στον δεύτερο σταθμό. Η συσκευή θα πρέπει 
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να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Χηφιακές είσοδοι αριθμός: 4 

 Σύπος εισόδων: Ρελέ 

 Σαχύτητα απόκρισης: 10-20ms 

 Ρεύμα εισόδων: 4mA 

 Σάση εισόδου για σήμα «1»: 4,5-6V 

 Για σήμα «0»: 0-3V 

 Μέγιστη τάση εισόδου: 6,5V 

 Χηφιακές έξοδοι αριθμός: 4 

 Σύπος εισόδων: Ρελέ 

 Μέγιστη τάση εξόδου: 120VAc ή 60VDC 

 Μέγιστη ένταση επαφών: 5Α 

 Ελεγκτής διακομηδής:Σύπος: 10/100Ethernet 

 Επαφή: RJ45 

 Σαχύτητα: 115200Bd 

 Ισχύς: 8-36VDC 

 Ενταση: max350mA στα 12VDC 

 Θερμοκρασία: -20οC ως +70οC 
 
16. ΤΚΕΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΣΤΟ ETHERNET 
 
υσκευή δρομολογητή για δίκτυο 3G μέσω της οποίας θα επιτευχθεί σύνδεση 
ασύρματα σε δίκτυο Ethernet. Η συσκευή θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Ασύρματη επεικοινωνία: 4 πύλες 

 Μονάδα λογικού ελεγκτή: CPU 320MHz με 265Mbits μνήμη τύπου RAM 

 IEEE 802,3 IEEE802,34 στάνταρντ 

 IEEE 802,11b/g/n WiFi στάνταρντ 

 Εύρος συχνότητας: 2401 – 2495 GHz WiFi 

 3xLAN 10/100 Mb πύλη Ethernet 

 1xWAN 
 
17. ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΠΙΕΗ 
 

Σύπος προϊόντος ή εξαρτήματος  Ηλεκτρονικά αισθητήρια πίεσης 

Ηλεκτρονικά αισθητήρια πίεσης  Μεταδότης πίεσης 

Σύπος ηλεκτρικού κυκλώματος  Κύκλωμα ελέγχου 

Μέγεθος αισθητηρίου πίεσης  25 Bar 

Σοπική οθόνη  Φωρίς 

Ελεγχόμενο υγρό  

Αέρας (-30…135 °C) Καθαρό νερό 
(0…135 °C) Τδραυλικό λάδι (- 
30…135 °C) Gas (-30…135 °C) Χυκτικό 
υγρό (-30…135 °C) 

Σύπος σύνδεσης υγρού  
G 1/4A (male) συμμόρφωση με DIN 
3852-E 

Ηλεκτρική σύνδεση  
1 αρσενικό βύσμα EN 175301-803-A (ex 
DIN43650) 3 pins 
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[Us] ονομαστική τάση 
τροφοδοσίας  

12...24 V DC SELV (ορια τάσης: 7…33 V) 

Κατανάλωση ρεύματος  < 23 mA 

Σύπος σήματος εξόδου  Αναλογική 

Λειτουργία αναλογικής εξόδου  4...20 mA, 2-καλωδίων 

Ποσότητα ανά σετ  ετ του 1 

Σύπος συσκευασίας  Individual 

Pressure setting range  0…25 Bar 

Μέγιστη επιτρεπτή τυχαία πίεση  75 Bar 

Πίεση καταστροφής  150 Bar 

Τλικά σε επαφή με το υγρό  
Fluorocarbon FPM Stainless steel AISI 
316L 

Θέση λειτουργίας  Οποιαδήποτε θέση 

Σύπος προστασίας  
Βαραχυκύκλωμα φορτίου Αναστροφή 
πολικότητας 

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα  

Δοκιμή ατρωσίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση 
συμμόρφωση με- EN/IEC 61000-4-2 8 kV αέρα, 4 kV 
επαφή Δοκιμή ατρωσίας κυματομορφής 1.2/50 µs 
συμμόρφωση με- EN/IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm 
Immunity to magnetic fields συμμόρφωση με 
EN/IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz Δοκιμή ατρωσίας 
σε απότομα μεταβατικά φαινόμενα συμμόρφωση με  
EN/IEC 61000-4-4 4 kV Ευαισθησία σε 
ηλεκτρομγνητικά πεδία συμμόρφωση με- EN/IEC 
61000-4-3 10 V/m 80...3000 MHz Πεδία 
ραδιοεκπομπών RF συμμόρφωση με- EN/IEC 61000-
4-6 10 V 0.01...80 MHz 

[Uimp] ονομαστική αντοχή σε 
κρουστική τάση 

0,5 KV 

Φρόνος απόκρισης στην έξοδο  <= 2 ms 10...90 % of full scale 

Ακρίβεια μέτρησης  +/- 0.5 % of the measuring range 

Ακρίβεια  0.1 % of the measuring range 

Απόκλιση ευαισθησίας  +/- 0.02 % of measuring range/°K 

Απόκλιση του σημείου μηδέν  +/- 0.02 % of measuring range/°K 

Μηχανική διάρκεια ζωής  10000000 Cycles 

Βάρος προϊόντος  0,106 Kg 

Διάμετρος  26 Mm 

Μήκος  60.6Mm 

ΠεριβΫλλον 

Πρότυπα  NSF ANSI 61 EN/IEC 61326-2-3 

Πιστοποιήσεις προϊόντος  CE CULus RCM EAC 

Διεργασία προστασίας  TC 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
αέρα για λειτουργία: 

-30…85 °C 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
αέρα για αποθήκευση 

-50…100 °C 
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Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις  
20 gn (f = 15…2000 Hz) συμμόρφωση με EN/IEC 
60068-2-6 

Αντοχή σε κρούση  100 gn για 11 ms συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-27 

Βαθμός προστασίας:  IP IP65 συμμόρφωση με EN/IEC 60529 
 

18. ΠΑΡΟΦΟΜΕΣΡΟ 
 
Σο παροχόμετρο, είναι ένα όργανο μέτρησης του εκπεμπόμενου παλμού του 
νερού. Είναι υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας σύμφωνα με τις τυπικές 
απαιτήσεις της CEE. Σα πλαστικά και μεταλλικά μέρη του, ιδίως αυτά που 
έρχονται σε επαφή με το νερό, συνάδουν με τους ισχύοντες κανονισμούς, και 
υπόκεινται σε εκτεταμένους ελέγχους. Διαθέτει ελικοειδές πτερύγιο υψηλής 
χωρητικότητας (Woltmann), ενώ ο τύπος μέτρησης του νερού, είναι: κρύο νερό 
ως 50° C. Σο μέγεθος της είναι Dn 100, είναι 4’’ και στέλνει παλμό 1/100 lit. 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 10/07/2020  Άμφισσα 10/07/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΨΝ  

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΨΣΗΡΙΟ ΨΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ -   

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΨΝ  

Άμφισσα, ΣΚ 33100 ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ 
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΕΕΛ ΔΕΛΥΨΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΛΙΚΟΤ Μ.Μ Ποσότητα 
Σιμή 

μονΫδας 
(€) 

ύνολο 
(€) 

1 ΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟ ΔΛΔΓΚΣΖ Σεμ. 5 650,00 3.250,00 

2 
ΚΑΡΣΔ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΔΗΟΓΧΝ / ΔΞΟΓΧΝ ΓΗΑ ΛΟΓΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟ ΔΛΔΓΚΣΖ 
Σεμ. 4 150,00 600,00 

3 
ΚΑΡΣΔ ΑΝΑΛΟΓΗΚΧΝ ΔΗΟΓΧΝ / ΔΞΟΓΧΝ ΓΗΑ ΛΟΓΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟ ΔΛΔΓΚΣΖ 
Σεμ. 4 300,00 1.200,00 

4 ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΣΑΘΜΖ Σεμ. 2 925,00 1.850,00 

5 ΖΛΗΑΚΟ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟ ΤΛΛΔΚΣΖ Σεμ. 5 110,00 550,00 

6 ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΜΟΛΤΒΓΟΤ 12V, 100Ah Σεμ. 5 25,00 125,00 

7 ΡΤΘΜΗΣΖ ΦΟΡΣΗΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ Σεμ. 5 55,00 275,00 

8 ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ 10W/24V DC Σεμ. 6 45,00 270,00 

9 RADIO MODEM ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Σεμ. 3 315,00 945,00 

10 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟ 

ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΑΗ ΛΖΦΖ ΖΜΑΣΧΝ 
Σεμ. 5 350,00 1.750,00 

11 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΖΜΑΣΧΝ Σεμ. 3 700,00 2.100,00 

12 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΧΝ ΔΝΣΟΛΧΝ 
Σεμ. 3 300,00 900,00 

13 
ΔΛΔΓΚΣΖ ΓΗΑ ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟ ΔΝΣΟΛΖ ΜΔ ΥΡΖΖ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΖ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ 
Σεμ. 3 200,00 600,00 

14 ΣΑΘΜΟ ΑΤΡΜΑΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Σεμ. 8 140,00 1.120,00 

15 ΤΚΔΤΖ ΜΔΣΑΓΟΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Σεμ. 5 600,00 3.000,00 

16 ΤΚΔΤΖ ΓΡΟΜΟΛΟΓΖΣΖ ΓΗΑ ΓΗΚΣΤΟ ETHERNET Σεμ. 3 235,00 705,00 

17 ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΠΗΔΖ Σεμ. 2 170,00 340,00 

18 ΠΑΡΟΥΟΜΔΣΡΟ Σεμ. 2 210,00 420,00 

ΤΝΟΛΟ 20.000,00 

ΥΠΑ 24%   4.800,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 24.800,00 

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα 10/07/2020  Άμφισσα 10/07/2020 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΨΝ  

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΨΣΗΡΙΟ ΨΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

 


