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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Την προµήθεια οργάνων µέτρησης θολότητας 

 

Η ΕΥΑΘ  ΑΕ προκειµένου να προβεί στην προµήθεια οργάνων µέτρησης 

θολότητας  για τα αντλιοστάσια ∆ενδροποτάµου και Αραβησσού, σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν, 

προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα 

αναγράφεται το θέµα του διαγωνισµού, µέχρι τη ∆ευτέρα 20 Μαϊου 2013 και ώρα 

14:30 στη διεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ 

Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών  8ος όροφος 

Τσιµισκή 98, 54622 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Αισθητήριο µέτρησης (τεµάχια 2) 

Το αισθητήριο µέτρησης θολότητας πρέπει να περιλαµβάνει το οπτικό σύστηµα, την 

κυψελίδα συνεχούς ροής, την φωτεινή πηγή, τον ανιχνευτή µε τις κατάλληλες 

ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου και την µονάδα καταστολής φυσαλίδων. Η αρχή 

µέτρησης βασίζεται στην σκεδαζόµενη κατά 90ο εκπεµπόµενη ακτινοβολία από πηγή 

IR, σύµφωνα µε την DIN EN ISO 7027 διαπιστευµένη µέθοδο. 

Εύρος Μέτρησης:  0,0001 – 100 NTU. 

Ακρίβεια Μέτρησης: ±0,008 NTU ή ±1% από 0-10 NTU. 



∆ιακριτική Ικανότητα: 0,001 NTU. 

Επαναληψιµότητα: καλύτερη από +/- 0,5% ή +/- 0,003FNU, στην περιοχή 0-2FNU. 

Χρόνος απόκρισης:  1 – 60 s .  

Ροή δείγµατος:  0,2 έως 1,0 L/min.  

Θερµοκρασία ∆είγµατος: έως 50 °C. 

Θερµοκρασιακή Λειτουργία: 2 – 40 °C. 

Σύστηµα Αυτοκαθαρισµού: Πρέπει να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού της 

κυψελίδας µέτρησης.   

Μόνωση Κελιού : Πρέπει να διαθέτει προστασία τουλάχιστον κατά IP65. 

Απαιτούνται δύο τεµάχια για να εγκατασταθεί το ένα στο αντλιοστάσιο της 

Αραβησσού και το άλλο στο αντλιοστάσιο του ∆ενδροποτάµου. 

2. Ελεγκτής (τεµάχια 2) 

Ο ελεγκτής, για την συλλογή, απεικόνιση και αποθήκευση των µετρήσεων, πρέπει 

να συνεργάζεται µε το αισθητήριο και να έχει τις εξής δυνατότητες: 

1. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις αναλογικές εξόδους 0/4-20mA 

500Οhm, µε δυνατότητα να δεχθεί και άλλες αναλογικές εξόδους ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις. 

2.  Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις επαφές (relays) άνευ δυναµικού, µε 

δυνατότητα προγραµµατισµού τους για χρήση ως alarm µε δυνατότητα να 

δεχθεί και άλλες επαφές ανάλογα µε τις απαιτήσεις 

3. Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας: -50C - +550C. 

4. Τροφοδοσία: 240V AC/60Hz 

5.  Πρέπει να έχει δυνατότητα να δεχθεί επιπλέον κάρτες για την επικοινωνία µε 

συστήµατα SCADA µέσω πρωτοκόλλων Modbus, Profibus DP, RS485 κ.λ.π. 

6. Πρέπει να διαθέτει προστασία κατά IP65. 

7. Έγχρωµη οθόνη µε την δυνατότητα ταυτόχρονης γραφικής απεικόνισης 

τουλάχιστον µέχρι και των τεσσάρων παραµέτρων. 

 

Απαιτείται και για τους δύο ελεγκτές η απεικόνιση, η καταγραφή και η µετάδοση 

των µετρήσεων σε βάση δεδοµένων που θα δοθεί από τον ανάδοχο σε Η/Υ που θα 

παραχωρηθεί από την Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  



ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.∆ικαιολογητικά 

1. Απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, η διενέργεια αυτοψίας της ανωτέρω 

εγκατάστασης από τον πιθανό ανάδοχο. Κατόπιν αυτού οι υποψήφιοι θα 

προσκοµίσουν υποχρεωτικά σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν 

ότι έχουν επισκεφτεί τους χώρους  εγκατάστασης των οργάνων. 

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει έγγραφο στο οποίο θα 

αναφέρεται ο κατασκευαστής (εταιρεία, χώρα, εργοστάσιο κατασκευής). 

3. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προσκοµίσει δηλώσεις των κατασκευαστών 

του προσφερόµενου εξοπλισµού οι οποίες θα εξασφαλίζουν την συντήρηση και 

την επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια µετά την εγγύηση. 

4. Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά. 

2. Εγκατάσταση 

1. Η εγκατάσταση, επίδειξη και η θέση σε λειτουργία θα πραγµατοποιηθεί εξ’ 

ολοκλήρου από  τον προµηθευτή.  

2. Το σύστηµα θα τοποθετηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία από τον ανάδοχο. Θα γίνει 

επίδειξη της χρήσης και του προγραµµατισµού του συστήµατος σε προσωπικό της 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

3. Ο χρόνος υλοποίησης της παρεχόµενης υπηρεσίας - εξοπλισµός θα είναι ένας (1) 

µήνας από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. 

3. Εγγύηση 

Το σύστηµα (αισθητήρια-ελεγκτής) στο σύνολο του θα έχει εγγύηση υλικών και καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη, η διάρκεια της οποίας θα αρχίσει µετά την 

τοποθέτηση των υλικών 

4. Παραλαβή  

1. Χρόνος πλήρους και αποδοτικής λειτουργίας του συστήµατος ορίζεται ο ένας 

µήνας από την εγκατάσταση του συστήµατος µετά το πέρας της οποίας θα γίνει 

πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Τµήµατος Προµηθειών. 

 

         Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα 

επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον πληροί τις 

απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 

 



Σηµειώνεται ότι η πληρωµή των τιµολογίων γίνεται σε διάστηµα 60 το πολύ 

ηµερών από την έκδοση τους και µετά την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής από τους αρµοδίους υπαλλήλους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κώστα 

Ζαµπέτογλου,  στο τηλέφωνο: 2310966947. 

 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ. 

 

 

 Η προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

  

 
 
 

  

  

  

  

 


