
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

   

ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

1/1 
Πολυπαραμετρικό όργανο τεσσάρων (4) 
παραμέτρων νερού, με ενσωματωμένο GPS 

   

1 
Κατάλληλο για χρήση στο πεδίο, σε 
επιφανειακά και υπόγεια νερά και νερό 
θάλασσας 

ΝΑΙ   

2 Να διαθέτει φωτιζόμενη, έγχρωμη οθόνη ΝΑΙ   

3 
Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες 

ΝΑΙ   

4 
Να διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή 
εντοπισμού θέσης (GPS) 

ΝΑΙ   

5 

Να διαθέτει θύρα USB για σύνδεση με Η/Υ και 
για φόρτηση και να υπάρχει δυνατότητα για 
απευθείας σύνδεση USB-stick για απευθείας 
μεταφορά των μετρήσεων 

ΝΑΙ   

6 
Το σώμα της συσκευής να έχει βαθμό 
προστασίας IP 67 και να είναι αβύθιστου τύπου 

ΝΑΙ   

7 Το βάρος της συσκευής να είναι <1kg ΝΑΙ   

8 

Να διαθέτει τουλάχιστον 4 θύρες για 
διαφορετικούς αισθητήρες σε ενιαίο φορέα, ο 
οποίος να συνδέεται με τη συσκευή ανάγνωσης 
με καλώδιο τουλάχιστον 3 μέτρων 

ΝΑΙ   

9 

Οι αισθητήρες πρέπει να αναγνωρίζονται 
αυτόματα από τη συσκευή με την τοποθέτησή 
τους, ενώ τα δεδομένα βαθμονόμησης να 
αποθηκεύονται στους ίδιους τους αισθητήρες 

ΝΑΙ   

10 
Αισθητήρας θερμοκρασίας, τουλάχιστον -5 έως 
+60°C, ανάλυση τουλάχιστον 0.1°C αρκίβεια 
τουλάχιστον ±0.2°C 

ΝΑΙ   

11 
Αισθητήρας pH, στο εύρος 0-14, ανάλυση 
τουλάχιστον 0.1 αρκίβεια τουλάχιστον ±0.2 

ΝΑΙ   

12 
Αισθητήρας ORP, -1999 έως +1999mV, ανάλυση 
τουλάχιστον 0.1mV, ακρίβεια τουλάχιστον 
±20mV 

ΝΑΙ   

13 

Αισθητήρας Διαλυμένου Οξυγόνο (DO), οπτικού 
τύπου, τουλαχιστον στο εύρος 0-20mg/l, 
ανάλυση τουλάχιστον 0.01mg/l και ακρίβεια 
±0.1mg/l 

ΝΑΙ   

14 

Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης, τουλάχιστον 
στο εύρος 375-825mmHg, ανάλυση 
τουλάχιστον 0.1mmHg, ακρίβεια τουλάχιστον 
±1.5mmHg 

ΝΑΙ   

15 

Αισθητήρας ηλεκτρ. Αγωγιμότητας, τουλάχιστον 
στο εύρος 0-200mS/cm, ανάλυση τουλάχιστον 
0.1mS/cm, ακρίβεια τουλάχιστον στην περιοχή 
0-80mS/cm: ±0.5% επί της ένδειξης. Οι 
μετρήσεις του αισθητήρα να μπορούν να 
μεταφραστούν ως ειδική αγωγιμότητα, 
αλατότητα, TDS και πυκνότητα θαλασσινού 
νερού 

ΝΑΙ   

16 
Επιπλεον η συσκευή να μπορεί να δεχθεί 
αισθητήρες για τα εξής: θολότητα, νιτρικά, 
αμμώνιο, χλώριο, χλωροφύλλη, βάθος νερού, 

ΝΑΙ   



 

 

Phycacyanin, Phycoerythrin 

17 
Δύο έτη εγγύηση καλής λειτουργίας για το 
όργανο και τους αιθητήρες. Για τον αισθητήρα 
pH  εγγύηση καλής λειτουργίας ενός χρόνου. 

ΝΑΙ   

 
 
 
 

 

   

ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

1/2 
Απλό πολυπαραμετρικό όργανο δύο (2) 
παραμέτρων 

   

1 
Κατάλληλο για χρήση στο πεδίο, σε 
επιφανειακά και υπόγεια νερά και νερό 
θάλασσας 

ΝΑΙ   

2 
Το σώμα της συσκευής είναι έχει βαθμό 
προστασίας IP 67 

ΝΑΙ   

3 
Οι συνδέσεις των αισθητήρων στη συσκευή να 
είναι στεγανές 

ΝΑΙ   

4 
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 θύρες για 
διαφορετικούς αισθητήρες 

ΝΑΙ   

5 

Οι αισθητήρες πρέπει να αναγνωρίζονται 
αυτόματα από τη συσκευή με την τοποθέτησή 
τους, ενώ τα δεδομένα βαθμονόμησης να 
αποθηκεύονται στους ίδιους τους αισθητήρες 

ΝΑΙ   

6 
Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης 
αναγνώρισης των buffer solution 

ΝΑΙ   

7 
Να διαθέτει μνήμη για τουλάχιστον 500 
μετρήσεις 

ΝΑΙ   

8 
Αισθητήρας Διαλυμένου Οξυγόνου (DO) 
οπτικού τύπου, στο εύρος 0.1 - 20.0mg/l, 
aνάλυση μέτρησης 0.1mg/l 

ΝΑΙ   

9 

Αισθητήρας ηλεκτρ. Αγωγιμότητας, εύρος 
μέτρησης τουλάχιστον 0.01μS/cm - 200mS/cm, 
ανάλυση μέτρησης αγωγιμότητας 0.01 µS/cm - 
0.1mS/cm. Η μέτρηση να μπορεί να εκφραστεί 
και ως Αλατότητα και TDS 

ΝΑΙ   

10 Αιθσητήρας μέτρησης pH, στο εύρος 0-14 ΝΑΙ   

11 
Αισθητήρας μέτρησης ORP, στο εύρος -1500 - 
(+)1500mV, με ανάλυση τουλάχιστον 0.1mV 

ΝΑΙ   

12 
Δύο έτη εγγύηση καλής λειτουργίας για το 
όργανο και τους αιθητήρες. Για τον αισθητήρα 
pH  εγγύηση καλής λειτουργίας ενός χρόνου. 

ΝΑΙ   

  
   

  
   

ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

2/1 
Φορητή πλωτή ακουστική Doppler συσκευή 
κατακόρυφης σάρωσης (ADCP), μέτρησης 
παροχής και χαρτογράφησης πυθμένα 

   

1 
Να διαθέτει τουλάχιστον 8 δέσμες υπερήχων 
για τη μέτρηση της ταχύτητας 

ΝΑΙ  
 

 

 
 

 

2 
Να διαθέτει επιπλέον κάθετη δέσμη για 
μέτρηση του βάθους 

ΝΑΙ   



 

 

3 
Να διαθέτει εσωτερική πυξίδα 360° και 
αισθητήρες κλίσης 2 αξόνων (pitch, roll) 

ΝΑΙ   

4 

Να έχει δυνατότητα καταγραφής της πορείας 
του, με παρακολούθηση του πυθμένα (bottom 
tracking) 

ΝΑΙ   

5 

Να διαθέτει εσωτερικό D-GPS και να 
συνοδεύεται από την αντίστοιχη κεραία, ως 
εναλλακτική λύση στην καταγραφή της πορείας 
του (σε περίπτωση κινούμενου πυθμένα κλπ) 

ΝΑΙ   

6 

Όλες οι λειτουργίες και η καταγραφές να 
γίνονται εσωτερικά στη κεντρική μονάδα του 
συστήματος, ώστε ακόμα και σε περίπτωση 
απώλειας επικοινωνίας με τον Η/Υ 
παρακολούθησης, να συνεχίζεται η λειτουργία 
και η καταγραφές της συσκευής 

ΝΑΙ   

7 

Αυτόματη αντιστάθμιση της κίνησης του 
σκάφους σε σχέση με τη ροή κατά τον 
υπολογισμό ταχυτήτων 

ΝΑΙ   

8 

Να καταγράφει ταυτόχρονα πορεία, 
κατακόρυφο προφίλ ταχυτήτων και ακριβή 
αποτύπωση του βάθους πυθμένα 

ΝΑΙ   

9 

Αυτόματη και δυναμική επιλογή του βέλτιστου 
σχήματος παλμών, μεγέθους και αριθμού 
κυψελών για κάθε σημείο της πορείας του, 
ανάλογα με την ταχύτητα, το βάθος και την 
κατάσταση (αιωρουμένων) του νερού 

ΝΑΙ   

10 

Να έχει δυνατότητα μέτρησης προφίλ 
ταχύτητας, υγρής διατομής (πορεία, βάθη) και 
παροχής σε υδατορεύματα σε εύρος βαθών 
τουλάχιστον 0.3 έως 30m 

ΝΑΙ   

11 

Να έχει δυνατότητα επιλογής μέτρησης 
παροχής εν κινήσει (live measurement) ή με 
στάσεις σε καθορισμένα διαστήματα 
(mid/mean section) 

ΝΑΙ   

12 

Εύρος μέτρησης ταχύτητας νερού ±10 m/s, με 
κρίβεια τουλάχιστον  ±0,3% της μετρούμενης 
ταχύτητας και ανάλυση μέτρησης τουλάχιστον 
0.001m/s 

ΝΑΙ   

13 
Αριθμός κυψελών κατά τη σάρωση τουλάχιστον 
120, με μέγεθος στο εύρος 0.02 έως 2m 

ΝΑΙ   

14 
Αρκίβεια στη μέτρηση του βάθους ±1%, 
ανάλυση 0.001m 

ΝΑΙ   

15 
Αρκίβεια στη μέτρηση της θερμοκρασίας 
±0.1°C, ανάλυση 0.01°C 

ΝΑΙ   

16 Αρκίβεια στη μέτρηση της διεύθυνσης ±2° ΝΑΙ   

17 Αρκίβεια στη μέτρηση pitch και roll ±1° ΝΑΙ   

18 

Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS-232 ή USB 
για ενσύρματη επικοινωνία με Η/Υ. Στην 
περίπτωση της θύρας RS-232 να συνοδεύεται 
από μετατροπέα RS-232 σε USB 

ΝΑΙ   

19 
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας τουλάχιστον 
-5°C έως 45°C 

ΝΑΙ   

20 Ο αισθητήρας νερού να είναι στεγανός ΝΑΙ   



 

 

τουλάχιστον έως βάθος 50m 

21 
Ο χρόνος λειτουργίας με τις μπαταρίες να είναι 
τουλάχιστον 6 συνεχόμενες ώρες μετρήσεων 

ΝΑΙ   

22 

Να διαθέτει ασύρματο σύστημα επικοινωνίας-
παρακολούθησης με κοινό Η/Υ, με εμβέλια 
τουλάχιστον 1Km 

ΝΑΙ   

23 

Να συνοδεύεται από σκαφίδιο κατάλληλο για 
ταχύτητες τουλάχιστον έως 5m/s, 
διαμορφωμένο για ασφαλή τοποθέτηση όλου 
του εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

24 

Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του 
σκαφιδίου του κατασκευαστή ή οποιουδήποτε 
σκάφους 

ΝΑΙ   

25 

Να συνοδεύεται από σκληρή θήκε μεταφοράς 
για όλα τα εξαρτήματα και από μαλακή θήκη 
για το σκαφίδιο 

ΝΑΙ   

26 

Να συνοδεύεται από όλα τα καλώδια και 
εξαρτήματα για λειτουργία στο σκαφίδιο, 
καθώς και καλώδιο σύνδεσης τουλάχιστον 10m 
για απευθείας σύνδεση με Η/Υ σε περίπτωση 
χρήσης άλλου σκάφους 

ΝΑΙ   

27 

Το σύστημα να συνοδεύεται από δεύτερη 
βάρκα κατάλληλη και σχεδιασμένη για το 
ηχοβολιστικό κατακόρυφης σάρωσης και 
χαρτογράφησης πυθμένα, με αυτόνομη 
τηλεκατευθυνόμενη κίνηση, με υποδοχές για 
όλα τα εξαρτήματα του ADCP, με τουλάχιστον 2 
ηλεκτρικούς προωθητήρες, ανταλλακτικές 
προπέλες, μπαταρίες, φορτιστή, τηλεκοντρόλ 
για το χειρισμό του συστήματος, όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία για τη συναρμολόγηση 
και θήκη μεταφοράς. 

ΝΑΙ   

28 

Να συνοδεύεται από λογισμικό του 
κατασκευαστή για επικοινωνία με τη συσκευή, 
προγραμματισμό, εκτέλεση και ανάλυση των 
μετρήσεων. Το λογισμικό να υποστηρίζει τόσο 
τη μέτρηση εν κινήσει (live measurement), όσο 
και μέτρηση με μετατόπιση σε προκαθορισμένα 
σημεία (mid/mean section) 

ΝΑΙ   

29 

Το λογισμικό να μπορεί να δεχθεί δεδομένα 
αγωγιμότητας και θερμοκρασίας από εξωτερικό 
αισθητήρα για διόρθωση της ταχύτητας του 
ήχου με το βάθος 

ΝΑΙ   

30 

Για όλα τα εξαρτήματα δύο έτη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης 
(service) καθώς και ύπαρξη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον 3 έτη με βεβαίωση-υπεύθυνη 
δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας 

ΝΑΙ   

     

ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

2/2 
Ακουστικό Doppler ύστημα οριζόντιας 
σάρωσης (Side Looking-ADCP) για τη μέτρηση 
της παροχής σε κοίτες μεγάλου πλάτους 

   



 

 

 

 

1 

Ακουστικό σύστημα υπερήχων-Doppler 
οριζόντιας σάρωσης (SL-ADCP), κατάλληλο για 
μέτρηση σε υδατορεύματα μεγάλου πλάτους, 
με δυνατότητα εγκατάστασης στα πρανή ή σε 
πυλώνες γεφυρών 

ΝΑΙ   

2 
Να διαθέτει λεπτές δέσμες με ακουστική 
πυκνότητα ικανή να καλύψει πλάτη 
τουλάχιστον 2-100m 

ΝΑΙ   

3 

Η συσκευή πρέπει να μετρά οριζόντιο προφίλ 
ταχυτήτων, στάθμη νερού και εφόσον 
τροφοδοτηθεί από το χρήστη με τη διατομή, να 
υπολογίζει εσωτερικά την παροχή 

ΝΑΙ   

4 

Να μετρά το βάθος με αισθητήρα πίεσης, αλλά 
να διαθέτει και κάθετη ηχητική δέσμη ώστε να 
διορθώνει για τις διαφοροποιήσεις της 
βαρομετρικής πίεσης 

ΝΑΙ   

5 

Να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού 
κενού διαστήματος (blanking distance) και 
καθορισμού του μεγέθους των κελιών, 
τουλάχιστον 10 τον αριθμό και του μέγιστου 
μήκους μέτρησης 

ΝΑΙ   

6 Πλάτος οριζόντιας δέσμης οπωσδήποτε < 1.5˚ ΝΑΙ   

7 Πλάτος κάθετης δέσμης οπωσδήποτε < 5˚ ΝΑΙ   

8 Να διαθέτει αισθητήρα κλίσης και πυξίδα ΝΑΙ   

9 Να διαθέτει εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 4MB ΝΑΙ   

10 

Να μετρά ταχύτητες στο εύρος ±5m/s, με 
ανάλυση μέτρησης της ταχύτητας 0.001m/s και 
ακρίβεια μέτρησης της ταχύτητας  ±1% της 
μετρούμενης τιμής 

ΝΑΙ   

11 
Δυνατότητα μέτρησης στάθμης με χρήση της 
δέσμης υπερήχων τουλάχιστον 10m, με 
ακρίβεια (για βάθη  < 5 m) καλύτερη από ±1cm 

ΝΑΙ   

12 

Δυνατότητα μέτρησης στάθμης με χρήση του 
αισθητήρα πίεσης τουλάχιστον 20m, με 
ακρίβεια μέτρησης καλύτερη ή ίση από 0.25% 
FS 

ΝΑΙ   

13 
Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον στο 
εύρος -5° με 60°C 

ΝΑΙ   

14 
Τάση τροφοδοσίας 12 V DC, με κατανάλωση όχι 
πάνω από 1W 

ΝΑΙ   

15 
Να συνοδεύεται από μονάδα τροφοδοσίας με 
Φ/Β ισχύος τουλάχιστον 10 W, με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία τουλάχιστον 5 ΑΗ 

ΝΑΙ   

16 
Να διαθέτει θύρες επικοινωνίας RS23 και SDI-
12 

ΝΑΙ   

17 
Να έχει δυνατότητα εγκατάστασης σε βάθος 
τουλάχιστον 20m 

ΝΑΙ   

18 

Το  σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από 
βάση οριζοντίωσης, καθώς επίσης και φορέα 
τοποθέτησης (ράγες) μήκους τουλάχιστον 1.5 
μέτρου 

ΝΑΙ   

19 

Για όλα τα εξαρτήματα δύο έτη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης 
(service) καθώς και ύπαρξη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον 3 έτη με βεβαίωση-υπεύθυνη 
δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας 

ΝΑΙ   



 

 

ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2/3 
Ακουστικό Doppler σύστημα οριζόντιας σάρωσης 
(Side Looking-ADCP) για τη μέτρηση της παροχής  
σε κοίτες μέσου πλάτους 

   

1 

Ακουστικό σύστημα υπερήχων-Doppler οριζόντιας 
σάρωσης (SL-ADCP), κατάλληλο για μέτρηση σε 
υδατορεύματα μικρού έως μέσου πλάτους, με 
δυνατότητα εγκατάσταση στα πρανή ή σε πυλώνες 
γεφυρών 

ΝΑΙ   

2 
Να διαθέτει λεπτές δέσμες με ακουστική 
πυκνότητα ικανή να καλύψει πλάτη 0.2-20m 

ΝΑΙ   

3 

Η συσκευή πρέπει να μετρά οριζόντιο προφίλ 
ταχυτήτων, στάθμη νερού και εφόσον 
τροφοδοτηθεί από το χρήστη με τη διατομή, να 
υπολογίζει εσωτερικά την παροχή 

ΝΑΙ   

4 
Ελάχιστο πλάτος υδατορεύματος-καναλιού όχι 
μεγαλύτερο από 2m 

ΝΑΙ   

5 

Να μετρά το βάθος με αισθητήρα πίεσης, αλλά να 
διαθέτει και κάθετη ηχητική δέσμη ώστε να 
διορθώνει για τις διαφοροποιήσεις της 
βαρομετρικής πίεσης 

ΝΑΙ   

6 

Να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού κενού 
διαστήματος (blanking distance) και καθορισμού 
του μεγέθους των κελιών, τουλάχιστον 120 τον 
αριθμό, και του μέγιστου μήκους μέτρησης 

ΝΑΙ   

7 Πλάτος οριζόντιας δέσμης οπωσδήποτε < 1.5˚ ΝΑΙ   

8 Πλάτος κάθετης δέσμης οπωσδήποτε < 3˚ ΝΑΙ   

9 Να διαθέτει αισθητήρα κλίσης ΝΑΙ   

10 Να διαθέτει εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 4MB ΝΑΙ   

11 

Να μετρά ταχύτητες στο εύρος ±5m/s, με ανάλυση 
μέτρησης της ταχύτητας 0.0001m/s και ακρίβεια 
μέτρησης της ταχύτητας  ±1% της μετρούμενης 
τιμής 

ΝΑΙ   

12 

Δυνατότητα μέτρησης στάθμης με χρήση της 
δέσμης υπερήχων τουλάχιστον στο εύρος 0.15-
10m, με ακρίβεια (για βάθη  <2m) καλύτερη από 
±0.3cm 

ΝΑΙ   

13 
Δυνατότητα μέτρησης στάθμης με χρήση του 
αισθητήρα πίεσης τουλάχιστον 20m, με ακρίβεια 
μέτρησης καλύτερη ή ίση από 0.1% FS 

ΝΑΙ   

14 
Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον στο εύρος -
5° με 60°C 

ΝΑΙ   

15 
Τάση τροφοδοσίας 12 V DC, με κατανάλωση όχι 
πάνω από 1W 

ΝΑΙ   

16 
Να συνοδεύεται από μονάδα τροφοδοσίας με Φ/Β 
ισχύος τουλάχιστον 10 W, με επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία τουλάχιστον 5 ΑΗ 

ΝΑΙ   

17 Να διαθέτει θύρες επικοινωνίας RS23 και SDI-12 ΝΑΙ   

18 
Να έχει δυνατότητα εγκατάστασης σε βάθος 
τουλάχιστον 20m 

ΝΑΙ   

19 

Για όλα τα εξαρτήματα δύο έτη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης 
(service) καθώς και ύπαρξη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον 3 έτη με βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση 
της κατασκευάστριας εταιρίας 

ΝΑΙ   

 
 
 

 

   



 

 

ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2/4 
Ακουστικό Doppler μετρητή 2D ταχύτητας (ADVM) 
για τη μέτρηση ταχύτητας και παροχής 
 σε ροές μικρού βάθους 

   

1 
Ακουστικό Doppler μετρητή ταχύτητας (ADVM), 
χειρός, κατάλληλο για μετρήσεις σε πολύ ρηχά 
νερά και πολύ χαμηλές ροές 

ΝΑΙ   

2 Δυνατότητα μέτρησης σε ελάχιστο βάθος 2cm ΝΑΙ   

3 
Εύρος μέτρησης ταχύτητας τουλάχιστον από 0.001 
έως 3 m/s 

ΝΑΙ   

4 
Να υπάρχει δυνατότητα για μέτρηση διανύσματος 
ταχύτητας σε δύο διαστάσεις (2D) 

ΝΑΙ   

5 
Να μην υπάρχει ανάγκη για βαθμονόμηση της 
συσκευής από το χρήστη 

ΝΑΙ   

6 
Να συνοδεύεται από συσκευή ελέγχου χειρός 
(handheld) με έγχρωμη οθόνη 

ΝΑΙ   

7 
Να διαθέτει εσωτερικό GPS για αυτόματη 
γεωαναφορά της θέσης μέτρησης 

ΝΑΙ   

8 
Συνδεσιμότητα συσκευής ελέγχου (handheld) USB 
και Bluetooth 

ΝΑΙ   

9 
Η συσκευή ελέγχου να έχει πιστοποίηση 
προστασίας IP67 

ΝΑΙ   

10 
Η συσκευή ελέγχου να έχει αυτονομία τουλάχιστον 
10 ωρών 

ΝΑΙ   

11 
Να διαθέτει αισθητήρα πίεσης για αυτόματη 
μέτρηση του βάθους 

ΝΑΙ   

12 
Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας για 
διόρθωση της ταχύτητας του ήχου 

ΝΑΙ   

13 
Δυνατότητα καθοδήγησης για την πραγματοποίηση 
μέτρησης 

ΝΑΙ   

14 
Να έχει δυνατότητα να εμφανίζει σε πραγματικό 
χρόνο γραφήματα, τουλάχιστον της ταχύτητας και 
της παροχής 

ΝΑΙ   

15 
Να εμφανίζει στην οθόνη ένδειξη κλίσης του 
αισθητήρα 

ΝΑΙ   

16 
Δυνατότητα αλλαγής της μπαταρίας κατά τη 
διάρκεια της μέτρησης 

ΝΑΙ   

17 
Αποσπώμενο αισθητήρα από τη συσκευή 
ανάγνωσης και δυνατότητα χρήσης διαφορετικών 
μηκών καλωδίων 

ΝΑΙ   

18 Να συνοδεύεται από καλώδιο τουλάχιστον 3m ΝΑΙ   

19 

Να συνοδεύεται από ράβδο με μηχανισμό 
αυτόματης επανατοποθέτησης στο επιθυμητό 
βάθος, ώστε να μη χρειάζεται ο αισθητήρας να βγει 
από το νερό 

ΝΑΙ   

20 Να συνοδεύεται από σκληρή θήκη μεταφοράς ΝΑΙ   

21 

Για όλα τα εξαρτήματα δύο έτη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης 
(service) καθώς και ύπαρξη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον 3 έτη με βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση 
της κατασκευάστριας εταιρίας 

ΝΑΙ   

     

     

ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3/1 Φορητά Radar μέτρησης στάθμης-ταχύτητας  
  



 

 

 

1 
Φορτηό Radar μέτρησης στάθμης και ταχύτητας και 
υπολογισμού παροχής 

ΝΑΙ  
 

 
 

2 

Όλα τα εξαρτήματα, εκτός από τη μονάδα 
ανάγνωσης ή τον Η/Υ, θα πρέπει να είναι 
τοποθετημένα σε ενιαίο φορέα, ο οποίος θα πρέπει 
να είναι κατάλληλος για να εξαρτηθεί σε κουπαστή 
ή κιγκλιδώματα γεφυρών 

ΝΑΙ   

3 
Για τη λειτουργία του θα πρέπει να συνδέεται σε 
Η/Υ 

ΝΑΙ   

4 
Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί με μπαταρίες, 
με αυτονομία τουλάχιστον μίας (1) ώρας 

ΝΑΙ   

5 Ανίχνευση φοράς ροής ΝΑΙ   

6 
Θα πρέπει να διαθέτει αισθητήρες για αυτόματη 
διόρθωση κλίσης με ακρίβεια τουλάχιστον 1° και 
ανάλυση τουλάχιστον 0.1° 

ΝΑΙ   

7 Διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 35x35x35cm ΝΑΙ   

8 Προστασία IP67 ΝΑΙ   

9 
Κατανάλωση το πολύ 1mA σε Standby και < 200mA 
σε μέτρηση 

ΝΑΙ   

10 
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας τουλάχιστον 
από -10°C  - (+)50°C 

ΝΑΙ   

11 

Η συσκευή πρέπει να διαθέτει εσωτερική 
λειτουργία υπολογισμού της παροχής, εφόσον ο 
χειριστής προγραμματίσει το εμβαδό της υγρής 
διατομής 

ΝΑΙ   

12 

Η μέτρηση της στάθμης γίνεται με ξεχωριστή δέσμη 
Radar, με εύρος μέτρησης τουλάχιστον 0-15m, 
ανάλυση τουλάχιστον 1mm και ακρίβεια 
τουλάχιστον ±2mm. Το άνοιγμα της δέσμης πρέπει 
να είναι < 15° 

ΝΑΙ   

13 

Η μέτρηση της ταχύτητας γίνεται με Radar-Doppler, 
εύρος τουλάχιστον 0.10 έως 10m/s, ακρίβεια 
τουλάχιστον ±0.01 m/s ή ±1 % FS και ανάλυση 
τουλάχιστον 1mm/s 

ΝΑΙ   

14 
Ρυθμιζόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης μετρήσεων 
τουλάχιστον στο εύρος 30 – 180sec 

ΝΑΙ   

15 
Παρεχόμενες μετρήσεις : 1) Παροχή, 2)  Στάθμη, 3) 
Ταχύτητα, 4) Παράμετροι ποιότητας μέτρησης  

ΝΑΙ   

16 
Να διαθέτει εξόδους, SDI-12, RS-485 και 
τουλάχιστον δύο 4...20mA 

ΝΑΙ   

17 

Για όλα τα εξαρτήματα δύο έτη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης 
(service) καθώς και ύπαρξη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον 3 έτη με βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση 
της κατασκευάστριας εταιρίας 

ΝΑΙ   

  
   

ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3/2 Μόνιμα Radar μέτρησης στάθμης με τηλεμετρία  
  

1 

Ενιαία συσκευή μονάδα καταγραφής-
τηλεμετάδοσης (data logger - GSM/GPRS modem) 
των δεδομένων από τους αισθητήρες, για συλλογή, 
υπολογισμό, προσωρινή αποθηκευση και 
τηλεμετάδωση των μετρήσων σε πραγματικό χρόνο 

ΝΑΙ   

2 Βήμα μέτρησης και καταγραφής από τουλάχιστον 1 ΝΑΙ   



 

 

δευτερόλεπτο έως τουλάχιστον 24ώρες  

3 

Η μονάδας τηλεμετρίας να διαθέτει για την δική 
της επικοινωνία θύρα RS-232 και 2x USB (Host & 
Device), να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων και 
εσωτερικό modem GSM/GPRS 

ΝΑΙ   

4 
Να διαθέτει κατ’ελάχιστο (είδος και ποσότητα) τις 
ακόλουθες υποδοχές αισθητήρων: 1x SDI-12, RS485 
(SDI-12), 2x pulse/status input, 2x Switching outputs  

ΝΑΙ   

5 

Να υποστηρίζει κατ’ελάχιστο τα ακόλουθα 
πρότυπα:  
TCP/IP stack (HTTP, FTP, SMTP, SNTP)  
GSM/GPRS, PPP over landline  
Encrypted data transmission SSL/TLS (HTTPS)  

ΝΑΙ   

6 

Η μονάδα καταγραφής να δέχεται τάση 
τροφοδοσίας στο εύρος 9-28Volt, με κατανάλωση 
ισχύως στα 12Volt <250μA σε κατάσταση 
αναστολής (sleep mode) και σε ενεργή κατάσταση 
(active mode) από 25 έως 400mA ανάλογα με τη 
διαμόρφωση του συστήματος 

ΝΑΙ   

7 
Να διαθέτει μνήμη χωρητικότητας τουλάχιστον 4 
MB  

ΝΑΙ   

8 

Εύρος συνθηκών λειτουργίας, ελάχιστα εύρη:  
• Θερμοκρασία: – 30 έως  +70 °C   
• Σχετική υγρασία: 5 έως 95%  
• Δείκτης στεγανότητας: IP 41  

ΝΑΙ   

9 

Οθόνη, υπολογισμοί μονάδας καταγραφής-
τηλεμετάδοσης, ρυθμίσεις:  
• Ενσωματωμένη οθόνη (dot matrix) με LED 
backlight 
• Να υπολογίζει αυτόματα την παροχή βάση της 
γεωμετρίας, της στάθμης ή και της ταχύτητας 
(εφόσον είναι διαθέσιμη).   
• Να έχει δυνατότητα εισαγωγής πίνακα 
παρεμβολής (interpolation table) για τον 
υπολογισμό παροχής βάση της μετρούμενης 
στάθμης και της επιφανειακής ταχύτητας (εφόσον 
είναι διαθέσιμη). 
• Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των ενδείξεων 
της  οθόνης και τοπικής διόρθωσης των μετρήσεων, 
ώρας, ημερομηνίας από τον παρατηρητή.  

ΝΑΙ   

10 

Η μετάδοση και φιλοξενία των δεδομένων σε 
διακομιστή του προμηθευτή πρέπει να 
εξασφαλίζεται για τουλάχιστον μία πενταετία από 
την εγκατάσταση 

ΝΑΙ   

11 

Ο προμηθευτής θα παρέχει για πέντε (5) έτη 
τουλάχιστον τα εξής: 
α) άδεια χρήσης διαδικτυακού λογισμικού 
διαχείρισης δεδομένων από τις καταγραφικές 
μονάδες, 
β) φιλοξενία των δεδομένων σε διακομιστή του, και  
γ) τις κάρτες SIM που απαιτούνται για την 
αποστολή των δεδομένων μέσω του δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας 

ΝΑΙ   

12 

Τα χαρακτηριστικά του λογισμικού διαχείρισης των 
δεδομένων, κατ' ελάχιστο θα είναι:  
Διαδικτυακή παρακολούθηση των μετρήσεων σε 
πραγματικό χρόνο με έλεγχο δικαιωμάτων χρήστη, 
δυνατότητα εγκατάστασης του λογισμικού σε 
server του χρήστη, αυτόματη καταγραφή των 
δεδομένων σε κεντρική βάση δεδομένων, προβολή 
παγκοσμίου χάρτη με τους διαθέσιμους σταθμούς 
του χρήστη, δυνατότητα ταυτόχρονης δημιουργίας 

ΝΑΙ   



 

 

πολλαπλών γραφικών παραστάσεων, 
προβολή/εξαγωγή όλων των μετρήσεων του κάθε 
σταθμού (κατ’ ελάχιστο MIS,CSV και ASCII). 

13 

(συνέχεια χαρακτηριστικών λογισμικού διαχείρισης 
δεδομένων) 
Αυτόματη επεξεργασία ιστορικών τιμών σε ωριαία, 
ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση, ταυτόχρονη 
παρακολούθηση από διαφορετικούς χρήστες, 
δυνατότητα ορισμού πολλαπλών ειδοποιήσεων για 
κάθε αισθητήρα και ειδοποίηση μέσω e-mail, 
δυνατότητα αποστολής των τελευταίων μετρήσεων 
με SMS κατόπιν εντολής με SMS, υποστήριξη 
ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, δυνατότητα 
παραμετροποίησης μεταβλητών του συστήματος 
όπως π.χ. μέγιστος χρόνος (σε λεπτά) αδράνειας 
του συστήματος, μέγιστος αριθμός λανθασμένων 
προσπαθειών εισαγωγής στο σύστημα, μέγιστο 
επιτρεπτό εύρος χρονικού διαστήματος για την 
προβολή και εξαγωγή δεδομένων αισθητήρων κ.α. , 
ασφαλής επικοινωνία μέσω υψηλής αξιοπιστίας 
TLS διασύνδεσης, δυνατότητα δημιουργίας 
διαφορετικών τύπων σταθμών. 

ΝΑΙ   

14 

Αισθητήρα στάθμης Radar για τη μέτρηση της 
στάθμης του νερού, με μέτρησης τουλάχιστον στο 
εύρος 0.4-30m και ακρίβεια στο εύρος 2-30m, ± 3 
mm. 

ΝΑΙ   

15 

Αισθητήρας με ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας: – 40 
°C έως +60 °C,  ελάχιστο εύρος σχετικής υγρασίας: 
5 έως 100%, δείκτης στεγανότητας τουλάχιστον IP 
67 

ΝΑΙ   

16 

Χαρακτηριστικά δέσμης μέτρησης αισθητήρα 
στάθμης:  
• Γωνιακό εύρος δέσμης: τουλάχιστον 12° 
• Εύρος μέτρηση στάθμης: τουλάχιστον 0.4 έως 35 
m  

ΝΑΙ   

17 
Ο αισθητήρας στάθμης να διαθέτει θερμοκρασιακή 
αντιστάθμιση για να διατηρεί την ακρίβεια του και 
στις χαμηλές θερμοκρασίες.  

ΝΑΙ   

18 
Ο αισθητήρας στάθμης να έχει δυνατότηα 
επικοινωνίας με μονάδα καταγραφής (data logger) 
μέσω θυρών SDI-12, RS-485 ή 4...20mA 

ΝΑΙ   

19 

Ο αισθητήρας και η μονάδα καταγραφής θα 
συνοδεύονται από σύστημα τροφοδοσίας ισχύος 
αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό πάνελ 12V/20W, 
ρυθμιστή φόρτισης 12V/5A, μπαταρία 12V/17Ah, 
κατάλληλο μεταλλικό κουτί με δείκτη προστασίας 
IP66 

ΝΑΙ   

20 

Τροφοδοσία και κατανάλωση ενέργειας του 
αισθητήρα στάθμης:    
• Τροφοδοσία: 6 έως 28 V DC, τύπου 12/24 VDC  
• Κατανάλωση ενέργειας κατά την λειτουργία (στα 
12 V) <15 mA  
• Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή (στα 12 
V) <0,05 mA  

ΝΑΙ   

21 

Η έξοδος του αισθητήρα στάθμης, να είναι 
συμβατή με τις θύρες σύνδεσης (εισόδους) της 
μονάδας τηλεμετρίας και καταγραφής δεδομένων. 
Κατά την ψηφιακή σύνδεση του να εξάγει 
κατ’ελάχιστο πληροφορίες σχετικά με τη μέτρηση, 

ΝΑΙ   



 

 

τη θερμοκρασία, την κατάσταση λειτουργίας και 
την ποιότητα σήματος μέτρησης.  

22 

Ο αισθητήρας στάθμης να συνοδεύεται από 
εγκατεστημένη υδρολογική σταδία, σε σημείο όπου 
να είναι ορατή από όποιον ρυθμίζει επιτόπου την 
μονάδα τηλεμετρίας και καταγραφής δεδομένων.  

ΝΑΙ   

23 

Για όλα τα εξαρτήματα δύο έτη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης 
(service) καθώς και ύπαρξη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον 3 έτη με βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση 
της κατασκευάστριας εταιρίας. 

ΝΑΙ   

24 

Ο αισθητήρας στάθμης Radar και η καταγραφική 
μονάδα μονάδα τηλεμετάδοσης θα παραδοθούν 
εγκατεστημένα και σε λειτουργία, μαζί με ότι άλλο 
εξάρτημα (καλώδια, ιστοί, βάσεις κλπ) απαιτούνται 
για αυτό το σκοπό. 

ΝΑΙ   

  
   

ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3/3 
Μόνιμα Radar μέτρησης στάθμης-ταχύτητας με 
τηλεμετρία 

 
  

1 
Μόνιμο Radar μέτρησης στάθμης και ταχύτητας και 
υπολογισμού παροχής 

ΝΑΙ   

2 Ανίχνευση φοράς ροής ΝΑΙ   

3 
Θα πρέπει να διαθέτει αισθητήρες για αυτόματη 
διόρθωση κλίσης με ακρίβεια τουλάχιστον 1° και 
ανάλυση τουλάχιστον 0.1° 

ΝΑΙ   

4 Διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 35x35x35cm ΝΑΙ   

5 Προστασία IP67 ΝΑΙ   

6 
Κατανάλωση το πολύ 1mA σε Standby και < 200mA 
σε μέτρηση 

ΝΑΙ   

7 
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας τουλάχιστον 
από -10°C  - (+)50°C 

ΝΑΙ   

8 

Η συσκευή πρέπει να διαθέτει εσωτερική 
λειτουργία υπολογισμού της παροχής, εφόσον ο 
χειριστής προγραμματίσει το εμβαδό της υγρής 
διατομής 

ΝΑΙ   

9 

Η μέτρηση της στάθμης γίνεται με ξεχωριστή δέσμη 
Radar, με εύρος μέτρησης τουλάχιστον 0-15m, 
ανάλυση τουλάχιστον 1mm και ακρίβεια 
τουλάχιστον ±2mm. Το άνοιγμα της δέσμης πρέπει 
να είναι < 15° 

ΝΑΙ   

10 

Η μέτρηση της ταχύτητας γίνεται με Radar-Doppler, 
εύρος τουλάχιστον 0.3 έως 10m/s, ακρίβεια 
τουλάχιστον ±0.01 m/s ή ±1 % FS και ανάλυση 
τουλάχιστον 1mm/s 

ΝΑΙ   

11 
Ρυθμιζόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης μετρήσεων 
τουλάχιστον στο εύρος 30 – 180sec 

ΝΑΙ   

12 
Παρεχόμενες μετρήσεις : 1) Παροχή, 2)  Στάθμη, 3) 
Ταχύτητα, 4) Παράμετροι ποιότητας μέτρησης  

ΝΑΙ   

13 
Να διαθέτει εξόδους, SD-I12, RS-485 και 
τουλάχιστον δύο 4...20mA 

ΝΑΙ   

14 

Τηλεμετρική μεταφορά των μετρήσεων μέσω 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας και φιλοξενία των 
δεδομένων, με το κόστος καλυμένο από τον 
ανάδοχο, για δύο (2) έτη από την εγκατάσταση 

ΝΑΙ   



 

 

15 

Η μονάδα τηλεμετρίας πρέπει να είναι συμπαγής 
με εσωτερική μπαταρία, ενσωματωμένο 
πομποδέκτη (modem) κινητής τηλεφωνίας, 
προστασία IP67, αυτονομία τουλάχιστον 30 
ημερών, θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας -20˚C 
έως 60˚C, εσωτερική μνήμα για τουλάχιστον 2 
εκατομμύρια μετρήσεις 

ΝΑΙ   

16 
Η μονάδα τηλεμετρίας θα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον 2 αναλογικές εισόδους τάσης, 2 
μετρητές παλμών και 2 ψηφιακές in-out θύρες 

ΝΑΙ   

17 

Η μονάδα τηλεμετρίας θα πρέπει να έχει 
δυνατότητα προγραμματισμού του ρυθμού 
μέτρησης με εύρος τουλάχιστον από μία 
μέτρηση/30sec έως μία μέτρηση/2hr 

ΝΑΙ   

18 

Η μονάδα του Radar και η μονάδα τηλεμετρίας 
πρέπει να λειτουργούν με ξεχωριστά συστήματα 
μπαταρίας-ηλιακού συλλέκτη, ικανά και τα δύο να 
προσφέρουν αυτονομία του σταθμού για 
λειτουργία τουλάχιστον 15 ημερών σε περίπτωση 
απώλειας των Φ/Β και με ρυθμό μέτρησης 1 
μέτρηση / 30min. Το παραπάνω θα πρέπει να 
τεκμηριωθεί στις προσφορές με ανάλογη 
ενεργειακή ανάλυση 

ΝΑΙ   

19 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να θέσει σε λειτουργία 
τους σταθμούς μέτρησης παροχής, με δικά του 
έξοδα και ευθύνη, σε γέφυρες που θα του 
υποδειχθούν 

ΝΑΙ   

20 

Για όλα τα εξαρτήματα δύο έτη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης 
(service) καθώς και ύπαρξη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον 3 έτη με βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση 
της κατασκευάστριας εταιρίας 

ΝΑΙ   

  
   

ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3/4 Φορητά Radar μέτρησης στάθμης  
  

1 Φορητή Radar συσκευή μέτρησης στάθμης ΝΑΙ   

2 Θα πρέπει να λειτουργεί με μπαταρία ΝΑΙ   

3 
Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φορέα, ο οποίος 
να μπορεί να προσαρμοστεί πάνω σε κουπαστή ή 
κιγκλίδωμα γεφυρών 

ΝΑΙ   

4 
Θα πρέπει να διαθέτει ψηφιακή οθόνη ενδείξεων, 
για επιτόπου ανάγνωση της μέτρησης 

ΝΑΙ   

5 
Η ένδειξη να αναφέρει τουλάχιστον α) την 
απόσταση από το νερό, β) τον κωδικό για τυχόν 
σφάλματα και γ) την τάση τροφοδοσίας 

ΝΑΙ   

6 
Εύρος μέτρησης τουλάχιστον έως 20m, με ακρίβεια 
±2mm τουλάχιστον στην  περιοχή από 2m έως 20m 
και τουλάχιστον 5mm στην υπόλοιπη περιοχή 

ΝΑΙ   

7 Γωνία δέσμης όχι μεγαλύτερη από 10˚ ΝΑΙ   

8 
Να διαθέτει έξοδο SDI-12 για δυνατότητα σύνδεσης 
με μονάδα τηλεμετρίας 

ΝΑΙ   

9 

Να διαθέτει θύρα RS-232 για σύνδεση με 
υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατός; ο τοπικός 
έλεγχος και η λήψη μετρήσεων με φορητό 
υπολογιστή 

ΝΑΙ   



 

 

4/1 
Μυλίσκοι μεγάλοι με προπέλα, με δυνατότητα 
ανακρέμασης 

 
  

1 
Σώμα μυλίσκου πλήρες, κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα 

ΝΑΙ   
 

2 
Δυνατότηα να δέχεται προπέλες διαμέτρου 
τουλάχιστον 120mm, με κατώφλι εκκίνησης 
τουλάχιστον 0.025m/s και μέγιστη 10m/s 

ΝΑΙ   

3 
Μικροδιακόπτη (reed-switch) ενσωματωμένο στο 
σώμα του μυλίσκου 

ΝΑΙ   

4 Ακρίβεια μετρήσεων ±1% ΝΑΙ   

5 
Δυνατότητα μέτρησης τόσο με ράβδους όσο και 
ανακρέμαση για πραγματοποίηση μετρήσεων από 
γέφυρες ύψους τουλάχιστον 10m 

ΝΑΙ   

6 

Το σετ του μυλίσκου να συμπεριλαμβάνει τα 
απαραίτητα εργαλία, ανταλλακτικά ρουλεμάν, 
ανταλλακτικό μικροδιακόπτη (reed switch), λάδι 
προπέλας και πιστοποιητικό βαθμονόμησης 

ΝΑΙ   

7 
Ουρά-πτερύγιο ευθυγράμμισης μυλίσκου σε 
ανάρτηση μήκους τουλάχιστον 0.60m 

ΝΑΙ   

8 
Βαρίδι 7-7.5 kg, και κατάλληλο κυτίο μεταφοράς 
του βαρίδιου 

ΝΑΙ   

9 
Βαρίδι 14-15 kg, και κατάλληλο κυτίο μεταφοράς 
του βαρίδιου 

ΝΑΙ   

10 
Καλώδιο μήκους 3m, επικοινωνίας μυλίσκου - 
μονάδας μέτρησης, για μετρήσεις με τις ράβδους 
στήριξης 

ΝΑΙ   

11 
Να συνοδεύεται από δύο (2) καλώδια μήκους 20m, 
ανάρτησης και επικοινωνίας μυλίσκου - μονάδας 
μέτρησης, για μετρήσεις με ανάρτηση 

ΝΑΙ   

12 

Να συνοδεύεται από δύο (2) προπέλες διαμέτρου 
τουλάχιστον 120mm, βήμα (pitch) 0.250m, κατώφλι 
εκκίνησης 0.025m/s,  μέγιστη μετρούμενη 
ταχύτητα τουλάχιστον τα 5m/s, βαθμονομημένες 
κατά IS03455-2007 

ΝΑΙ   

13 
Βαθμονόμηση και για τις δύο προπέλες, 
τουλάχιστον μέχρι τα 5m/s 

ΝΑΙ   

10 

Ο αισθητήρας να βελτιστοποιεί αυτόματα την 
μέτρηση, λαμβάνοντας μετρήσεις με συχνότητα 
1Hz για χρονικό διάστημα επιλογής του χρήστη και 
επεξεργασία από στη συσκευή. Η συσκευή να 
μπορεί να μετρήσει και σαν τυπικός αισθητήρας 
στάθμης 

ΝΑΙ   

11 Κατανάλωση < 15mA ΝΑΙ   

12 
Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον στην 
περιοχή -25 με +60°C 

ΝΑΙ   

13 Να έχει προστασία NEMA 4X ΝΑΙ   

14 

Για όλα τα εξαρτήματα δύο έτη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης 
(service) καθώς και ύπαρξη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον 3 έτη με βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση 
της κατασκευάστριας εταιρίας 

ΝΑΙ   

  
   

   

  
   

ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 



 

 

14 

Ψηφιακό μετρητή σήματος μυλίσκου με 
δυνατότητα μέτρησης περιστροφών και 
υπολογισμού ταχύτητας, να δέχεται 
προγραμματισμό εξισώσεων για τουλάχιστον 
είκοσι (20) προπέλες 

ΝΑΙ   

15 

Να συνοδεύεται από ράβδους στήριξης 
διαβαθμισμένες ανά εκατοστό (1cm) και αρίθμηση 
ανά 10 εκατοστά, τουλάχιστον 1.8m (συνολικά) και 
να περιλαμβάνουν το κατάλληλο τερματικό για 
στήριξη στον πυθμένα 

ΝΑΙ   

16 

Όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα (εκτός των 
βαριδίων, της ουράς και των ράβδων) να 
περιέχονται σε κατάλληλα διαμορφωμένη σκληρού 
περιβλήματος βαλίτσα 

ΝΑΙ   

17 

Ο ψηφιακός μετρητής θα πρέπει να τροφοδοτείται 
από μια μπαταρία 9V με τουλάχιστον 80 ώρες 
αυτονομία και να διαθέτει προστασία ανάστροφης 
πολικότητας 

ΝΑΙ   

18 
Ο ψηφιακός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει USB 
θύρα για την σύνδεση με Υ/Η 

ΝΑΙ   

19 
Ο ψηφιακός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει δείκτη 
προστασίας IP66  

ΝΑΙ   

20 
Ακρίβεια μέτρησης  ψηφιακού μετρητή (χρόνος) 
±0.01s, παλμών ±0.5 (παλμοί), χρόνου 0.1s 

ΝΑΙ   

21 

Δύο έτη εγγύηση καλής λειτουργίας, διασφάλιση 
τεχνικής υποστήριξης (service) καθώς και ύπαρξη 
ανταλλακτικών για τουλάχιστον 3 έτη με βεβαίωση-
υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας.  

ΝΑΙ   

  
   

ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4/2 Μυλίσκοι μικροί, για ρηχά υδατορεύματα  
  

1 
Μυλίσκος κατάλληλος για μετρήσεις σε ρηχά 
υδατορεύματα, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 
ατσάλι 

ΝΑΙ  
 

 

2 Ενσωματωμένο μικροδιακόπτη (reed-switch) ΝΑΙ   

3 Κατώφλι εκκίνησης μετρήσεων 0.025m/s ΝΑΙ   

4 Μέγιστη μετρούμενη ταχύτητα τουλάχιστον 5m/s ΝΑΙ   

5 Ακρίβεια μετρήσεων ±1% ΝΑΙ   

6 
Το σετ του μυλίσκου να συμπεριλαμβάνει τα 
απαραίτητα εργαλία, ανταλλακτικά ρουλεμάν, λάδι 
προπέλας και πιστοποιητικό βαθμονόμησης 

ΝΑΙ   

7 

Να συνοδεύεται από ράβδους στήριξης  από 
ανοξείδωτο ατσάλι και διαβαθμισμένες ανά 
εκατοστό (1cm) και αρίθμηση ανά 10 εκατοστά, 
τουλάχιστον 1.5m (συνολικά) και να 
περιλαμβάνουν το κατάλληλο τερματικό για 
στήριξη στον πυθμένα 

ΝΑΙ   

8 

Να συνοδευεται από (2) προπέλες, οι οποίες θα 
είναι βαθμονομημένες σύμφωνα με IS03455-2007, 
(α) μία διαμέτρου 50mm, βήματος (pitch) 0.05m, 
κατώφλι ταχύτητας (start velocity) 0.025m/s και 
μέγιστη ταχύτητα 2m/s και (β) μία διαμέτρου 
50mm, βήματος (pitch) 0.25m, κατώφλι ταχύτητας 
(start velocity) 0.034m/s και μέγιστη ταχύτητα 6m/s 

ΝΑΙ   

9 
Ψηφιακό μετρητή σήματος μυλίσκου με 
δυνατότητα μέτρησης περιστροφών και 

ΝΑΙ   



 

 

υπολογισμού ταχύτητας, να δέχεται 
προγραμματισμό εξισώσεων για τουλάχιστον 
είκοσι (20) προπέλες 

10 
Να συνοδεύεται από δύο (2) καλώδια σύνδεσης 
μυλίσκου - μονάδας μέτρησης μήκους 2.5m 

ΝΑΙ   

11 

Ο ψηφιακός μετρητής θα πρέπει να τροφοδοτείται 
από μια μπαταρία 9V με τουλάχιστον 80 ώρες 
αυτονομία και να διαθέτει προστασία ανάστροφης 
πολικότητας 

ΝΑΙ   

12 
Ο ψηφιακός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει USB 
θύρα για την σύνδεση με Υ/Η 

ΝΑΙ   

13 
Ο ψηφιακός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει δείκτη 
προστασίας IP66  

ΝΑΙ   

14 
Ακρίβεια μέτρησης  ψηφιακού μετρητή (χρόνος) 
±0.01s, παλμών ±0.5 (παλμοί), χρόνου 0.1s 

ΝΑΙ   

15 
Όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα να περιέχονται σε 
κατάλληλα διαμορφωμένη σκληρού περιβλήματος 
βαλίτσα 

ΝΑΙ   

16 

Δύο έτη εγγύηση καλής λειτουργίας, διασφάλιση 
τεχνικής υποστήριξης (service) καθώς και ύπαρξη 
ανταλλακτικών για τουλάχιστον 3 έτη με βεβαίωση-
υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας.  

ΝΑΙ   

  
   

ΟΜΑΔΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4/3 
Ηλεκτρομαγνητική συσκευή μέτρησης ταχύτητας 
ροής νερού 

 
  

1 

Συσκευή μέτρησης ταχύτητας ροής νερού με 
αισθητήρα ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής (χωρίς 
κινούμενα μέρη), με ράβδο στήριξης 20mm, 
κατάλληλος για μετρήσεις σε χαμηλές ροές, με 
μεγάλα οργανικά φορτία και παρουσία υδρόβιας 
βλάστησης 

ΝΑΙ   

2 
Να μην απαιτεί συντήρηση και να μη διαθέτει 
κινητά μέρη 

ΝΑΙ   

3 

Εφοδιασμένο με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης 
για τη μέτρηση του βάθους, σε εύρος τουλάχιστον 
0-3m και ακρίβεια μέτρησης στάθμης:  ±2% της 
μετρούμενης τιμής 

ΝΑΙ   

4 
Ο ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας πρέπει να έχει 
προστασία IP68 

ΝΑΙ   

5 
Να αποτελείται από ενιαίο συμπαγή αισθητήρα 
μέτρησης ταχύτητας και στάθμης με μήκος 
καλωδίου 12m 

ΝΑΙ   

6 

Εύρος μέτρησης ταχυτήτων ροής τουλάχιστον 0-
6m/s, με ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον 2% της 
μετρούμενης τιμής ± 0.015 m/s ( στο εύρος 0 … 3 
m/s ) 

ΝΑΙ   

7 Ελάχιστο βάθος λειτουργίας το πολύ 6cm ΝΑΙ   

8 

Φορητή μονάδα ανάγνωσης, με αντάπτορα για τη 
ράβδο στήριξης, αδιάβροχη με πιστοποίηση IP67, 
με έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 3", 
κατασκευασμένη από υλικό ανθεκτικό σε πτώσεις 

ΝΑΙ   

9 

Ενσωματωμένη μεθοδολογία μέτρησης με 1 - 6 
σημεία μέτρησης στην κατακόρυφο (σε περίπτωση 
μέτρησης ανοιχτού καναλιού, 0.9*Vmax , 
0.2/0.4/0.8 ,2D) 

ΝΑΙ   

10 
Ενσωματωμένο λογισμικό για απευθείας 
υπολογισμό της παροχής σύμφωνα με το πρότυπο 
EN ISO 748 

ΝΑΙ   



 

 

11 
Δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 10 
τοποθεσιών μέτρησης 

ΝΑΙ   

12 
Δυνατότηα για μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο της 
ταχύτητα ροής, αριθμητικά ή/και γραφικά 

ΝΑΙ   

13 
Λειτουργία με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, με 
αυτονομία τουλάχιστον 15 ώρες και τροφοδοτικό 
για τη φόρτιση της συσκευής 

ΝΑΙ   

14 
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας τουλάχιστον -20 
έως +60⁰C 

ΝΑΙ   

15 
Θύρα επικοινωνίας τύπου USB για εξαγωγή 
δεδομένων 

ΝΑΙ   

16 
Να διαθέτει λογισμικό με δυνατότητα αυτόματου 
υπολογισμού της παροχής βασισμένο στις 
μεθόδους του USGS και των σχετικών ISO 748 

ΝΑΙ   

17 
Ράβδοι στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα, 
διαμέτρου 20mm, διαβαθμισμένη ανά εκατοστό, 
τουλάχιστον 5m συνολικά, μαζί με θήκη μεταφοράς 

ΝΑΙ   

18 

Συσκευή ταχείας τοποθέτησης τουλάχιστον 5 
μέτρων (relocating device) του αισθητήρα 
μέτρησης πάνω στη ράβδο στήριξης στο επιθυμητό 
βάθος, χωρίς ανάγκη να βγει από το νερό ο 
αισθητήρας,  

ΝΑΙ   

19 
Μία θήκη για τη  μεταφορά και αποθήκευση του 
αισθητήρα και της μονάδας και μια δεύτερη θήκη 
για τη μεταφορά και αποθήκευση των στυλαιών 

ΝΑΙ   

20 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
μια  (1) ημέρα εκπαίδευση στην χρήση του 
εξοπλισμού και λογισμικού του συστήματος από 
εξειδικευμένο τεχνικό 

ΝΑΙ   

21 

Δύο έτη εγγύηση καλής λειτουργίας, διασφάλιση 
τεχνικής υποστήριξης (service) καθώς και ύπαρξη 
ανταλλακτικών για τουλάχιστον 3 έτη με βεβαίωση-
υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας. 

ΝΑΙ   

 



 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ που αφορούν στο σύνολο της  προμήθειας των οργάνων 
υδρομετρήσεων  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

   

Μεταφορά και τοποθέτηση εξοπλισμού ανά 
σημείο εγκατάστασης  

ΝΑΙ 
  

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε 
λειτουργία του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ 
  

Υποστήριξη δοκιμαστικής λειτουργίας του 
εξοπλισμού. 

ΝΑΙ 
  

Εκπαίδευση χειριστών και υπευθύνου 
συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού.  

ΝΑΙ 
  

Προσφερόμενη εγγύηση όλου του εξοπλισμού. ΝΑΙ   

Περιγραφή υπηρεσιών εγγύησης. ΝΑΙ   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    

Σήμανση CE. Πιστοποιητικά  κατά  EN  ή  ISO 
9001 ή κατά άλλα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα.  ΝΑΙ 

  

Ο προσφέρων να διαθέτει κατάλληλα 
τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη 
επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και 
εμπειρία 

ΝΑΙ 

  

Ο προσφέρων να διαθέτει προσωπικό επαρκές 
σε πλήθος και δεξιότητες για την παροχή 
υπηρεσιών της σύμβασης 

ΝΑΙ 
  

Ισολογισμοί των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων. 

ΝΑΙ 
  

 


