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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ                                                Αξηζκ. Πξση.: 7176 

ΚΑΣΟΡΙΑ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     ΠΡΟ 

Σασ.Δ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ     

Σασ.Κϊδικαρ : 52 100 Καζηοπιά   ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

Σηλέθυνο : 24673 50621   

Fax : 24673 50657  
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Καζηνξηάο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 143/17-10-2016 απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, άξζ. 118, πξνβαίλεη ζηελ 

ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ςζηήμαηορ Παπακολοωθηζηρ και Διασείπιζηρ 

Ενέπγειαρ για ηο Γ.Ν. Καζηοπιάρ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα πεξηερόκελα ηνπ πίλαθα  πνπ 

αθνινπζεί θαη ζα είλαη ζύκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη: 

 

Α/

Α 

Σο πποζθεπψμενο ζωζηημα ππέπει να αποηελείηαι απψ ηα 

ακψλοςθα : 

 

ΣΕΜ. 

1.  Έμππλνη αζύξκαηνη κεηξεηέο ελέξγεηαο 170 

2. Μεηαγσγείο δηαζύλδεζεο LAN/WAN  5 

3. Αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη θσηεηλόηεηαο 6 

4. Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο 6 

5. Γηαθόπηεο ειέγρνπ 6 

6. Λνγηζκηθό Παξαθνινύζεζεο θαη Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο  2 

 

Πποχπολογιζμψρ : 17.000,00€ με ηο ΦΠΑ. 

Κπιηήπιο καηακωπυζηρ : ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θάζε ελδηαθεξόκελνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ ρώξν ππνβάιινληαο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ  ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ  

ζα αλαγξάθεη ηε ιέμε “ΠΡΟΦΟΡΑ”, ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά, 

θαζώο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηεο ππεξεζίαο πνπ απεπζύλεηαη.  

16PROC005275961 2016-10-21

ΑΔΑ: ΩΦ2Ξ4690ΒΥ-13Γ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.10.21 09:34:31
EEST
Reason:
Location: Athens



  

Ο θπξίσο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 

1) θπαγιζμένο θάκελο με ηα κάηυθι δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ :  

α. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη θαηά 

ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016 ζηελ νπνία: 

i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

ii) Να δειώλεηαη όηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο-απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- έιαβαλ γλώζε θαη απνδέρνληαη  πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο  

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016  δειαδή γηα ζπκκεηνρή 

ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή 

εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζόδσλ 

από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη παηδηθή 

εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο  

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ Ν. 4412/2016   

- δελ ηεινύλ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν. 4412/2016  ή αλάινγεο θαηαζηάζεηο 

- δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη δελ ηνπο έρεη 

επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από δηαγσληζκνύο κε ακεηάθιεηε Τπνπξγηθή 

απόθαζε ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρύ 

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (πξνζδηνξίδνληάο ην ζαθώο), ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75  ηνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 

- πιεξνύλ ηα θξηηήξηα επηινγήο έηζη όπσο έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ πξόζθιεζε, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016 

- αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ ηδίνπ λόκνπ  

2) θπαγιζμένο θάκελο ηεσνικήρ πποζθοπάρ, ε νπνία ζα ζπληαρζεί ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο θαη ην θύιιν ζπκκόξθσζεο.  

3) θπαγιζμένο θάκελο οικονομικήρ πποζθοπάρ, ε νπνία ζα ζπληαρζεί ιακβάλνληαο ππόςε 

ηελ ηηκή ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ 

Τγείαο, θαηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο (εθόζνλ ππάξρνπλ ηηκέο ζην 

Π.Σ. θαη είλαη ζπγθξίζηκεο) 

Η αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπϊν θα γίνει ηην Σπίηη 1 Νοεμβπίος 2016 και ϊπα 11.00 π.μ. 

(δεθηέο ζα γίλνληαη πξνζθνξέο έσο θαη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζην 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ), από αξκόδηα επηηξνπή, ε νπνία θαη ζα αμηνινγήζεη 

απηέο, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
 

Πποζθοπέρ με ηιμή ανά είδορ  ςτηλψηεπη απψ ηην ηιμή ηος παπαηηπηηηπίος ηιμϊν θα 

αποππίπηονηαι (Ν.3918/11 άπθπο 13 -Ν.4052/12, άπθπο 14, παπ. 7). 

Σν απνηέιεζκα ηεο ελ ιόγσ δηαδηθαζίαο ζα θαηαθπξσζεί  κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, νπόηε θαη ζα ιεθζεί απόθαζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο. 
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Πληπυμή 

1. Σο έπγο σπημαηοδοηείηαι απψ ηο ΠΔΕ (ΑΕΠ 305/8, Κυδικψρ έπγος ΠΔΕ: 

2014ΕΠ30580006), είναι ενηαγμένο ζηο διαζςνοπιακψ ππψγπαμμα Εςπυπαφκήρ Εδαθικήρ 

ςνεπγαζίαρ IPA «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» με κυδικψ (MIS 903039). 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ζε βάξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ. Η 

πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνβνιή ηνπ 

ηηκνινγίνπ θαη βάζεη ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη κε ηηο ζρεηηθέο  δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

εμόθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο θ.ι.π.). 

2. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθόξησζεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  

3. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζώπσλ άλεπ λνκηθήο ππόζηαζεο, ηα παξαζηαηηθά 

εθδίδνληαη από θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο 

ηεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, όπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

4. Δίλαη δπλαηόλ γηα ιόγνπο επρέξεηαο λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ζύλαςεο ηεο ύκβαζεο ν νξηζκόο ελόο κέινπο ηεο ελώζεσο ή 

θνηλνπξαμίαο σο εθπξνζώπνπ (“project leader”). Ο εθπξόζσπνο απηόο ζα εθδίδεη ην ζρεηηθό 

παξαζηαηηθό θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθώλ πνζώλ ζηα ππόινηπα κέιε θαηά ην 

ιόγν ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην πινπνηεζέλ ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο. Σν Ννζνθνκείν δελ ππέρεη 

θακία επζύλε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαηαβνιή ζηα κέιε ηεο ελώζεσο/ θνηλνπξαμίαο θαη δελ 

εκπιέθεηαη ελ γέλεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ζε δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο 

ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ελώζεσο/ θνηλνπξαμίαο.   

5. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζώπσλ άλεπ λνκηθήο ππόζηαζεο, ηα παξαζηαηηθά 

εθδίδνληαη από θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο 

ηεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, όπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

 6. Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη παξαθάησ λόµηµεο θξαηήζεηο επί ηνπ ζπµβαηηθνύ ηηµήµαηνο 

ρσξίο Φ.Π.Α.: 

i) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

ii) Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

           (παξ. 7, άξζξν 375, Ν. 4412/2016, & άξζξν 61, Ν. 4146/2013                         

            & παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):    0,06%                  

Δπί ηνπ πνζνύ ηεο δεύηεξεο από ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο 

ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδόκελνπ επί ηνπ 

ηέινπο ραξηνζήκνπ.  
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Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ ππεξεζηώλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 

24 ηνπ Ν. 2198/1994 θόξνο εηζνδήκαηνο. 

 

 

Ο Γηνηθεηήο  

 

 

 

Αλησληάδεο Βαζίιεηνο 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & 

ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θα εγθαηαζηαζνύλ ζην θηίξην ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζην θηίξην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, κε αζύξκαηεο ζπζθεπέο 

κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθό εθαξκνγώλ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη νξζή 

ρξήζε ησλ ζπζθεπώλ πνπ θαηαλαιώλνπλ ξεύκα, ζπκβάιινληαο ζηελ εμνηθνλόκεζε θαη ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ελέξγεηαο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Καζηνξηάο θαη ζηε κείσζε ηεο 

εθπνκπήο CΟ2 ζην πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ζα 

είλαη πιήξε θαη ζε ιεηηνπξγία θαη ζα εγθαηαζηαζνύλ, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθώλ 

ζσκάησλ led, ώζηε λα ππάξρεη θαηαγξαθή θαη ζύγθξηζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο.  

Εξοπλιζμψρ & Λογιζμικψ Εθαπμογϊν ηος ςζηήμαηορ Παπακολοωθηζηρ και Διασείπιζηρ 

Ενέπγειαρ 

Θα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο θσηεηλόηεηαο θαη παξνπζίαο κε αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη 

θσηεηλόηεηαο ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνύ θαη κε αζύξκαηεο ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ 

ησλ θπθισκάησλ ηζρύνο, όπσο Η/Τ, ςύθηεο λεξνύ θαη θσηνηππηθά. Θα ππάξρνπλ κεηαγσγνί 

δηαζύλδεζεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα ελνπνηεζνύλ ηα απνκαθξπζκέλα δίθηπα 

κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ Ethernet κε θνξκό νπηηθώλ ηλώλ, ώζηε ην ζπλνιηθό ζύζηεκα λα 

δηαρεηξίδεηαη θεληξηθά από ην ινγηζκηθό. 

 Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από ηα αθόινπζα: 

1. Αζύξκαηεο ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ελζσκαησκέλν 

chip. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ 16A θαη ηνπιάρηζηνλ 3,6 ΚWh. Πξόθεηηαη γηα εμάξηεκα πνπ 

ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε αζθάιεηεο ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα ή ζε ηξνθνδνζίεο νη νπνίεο δελ 

θαηαιήγνπλ ζε πξίδα ζνύθν.  

2. Μεηαηξνπείο νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα ελνπνηεζνύλ ηα 

απνκαθξπζκέλα δίθηπα κέζσ ηνπ Ethernet δηθηύνπ, ώζηε ην ζπλνιηθό ζύζηεκα λα δηαρεηξίδεηαη 

θεληξηθά από ην ινγηζκηθό. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ 

απνκαθξπζκέλα από ην δίθηπν κέηξεζεο θαη ειέγρνπ (π.ρ. εγθαηάζηαζε δηθηύνπ ζην ηζόγεην 

θαη ινγηζκηθό ζηνλ όξνθν ή ζε άιιν θηίξην ή ζε άιιε γεσγξαθηθή πεξηνρή).  

3. Αζύξκαηνη δηαθόπηεο πνπ ειέγρνπλ έλα εμάξηεκα ή/θαη κία νκάδα εμαξηεκάησλ, πνπ 

νξίδεηαη από ην ινγηζκηθό θαη κε ηνλ ηξόπν απηό ειέγρεηαη ρεηξνθίλεηα ην άλνηγκα/θιείζηκν ηεο 

ηξνθνδνζίαο ηεο νκάδαο απηήο. 

4. Αζύξκαηνο αηζζεηήξαο θίλεζεο θαη θσηεηλόηεηαο, ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

παξαθνινπζεί ηηο ζπλζήθεο ζε ρώξνπο.  

5. Αζύξκαηνο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα παξαθνινπζεί ηηο ζπλζήθεο ζε ρώξνπο. Δπίζεο, ζα πξνζθέξεη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηηο 

επηθξαηνύζεο ζεξκνθξαζίεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θηηξίνπ πξνζθέξνληαο έηζη ζηνηρεία γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ. 

6. To ινγηζκηθό, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε όισλ ησλ ζπζθεπώλ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ειάρηζηεο δπλαηόηεηεο: 

1. Παξαθνινύζεζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηεο, θόζηνο θαη εθπνκπέο CO2 ζε 

επίπεδν ζπζθεπώλ, νκάδα ζπζθεπώλ, ρώξσλ, νξόθσλ θηηξίσλ θιπ.  

2. Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ είηε ζηηγκηαία είηε πξνγξακκαηηζκέλα.  

3. Παξαθνινύζεζε Θεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο θάζε ρώξνπ θαη δπλαηόηεηα 

ειέγρνπ π.ρ. θιηκαηηζηηθώλ.  
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4. Παξαθνινύζεζε θίλεζεο θαη θσηεηλόηεηαο, κε απώηεξν ζθνπό λα κεησζεί ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο όηαλ δελ απαηηείηαη.  

5. Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο πνιιαπιώλ δηθηύσλ (θηίξηα, νξόθνπο θιπ.)  

6. Γηαζύλδεζε κεηξεηώλ ηύπνπ Modbus, θιπ.  

7. Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο γηα ην άλνηγκα θάπνησλ ζπζθεπώλ  

8. Παξνπζίαζε ελεξγεηαθώλ δεηθηώλ θαηαλάισζεο ζε ηζηνζειίδεο  

ην ζύλνιν ηνπ, ηνπ ην εγθαηεζηεκέλν ζύζηεκα νθείιεη : 

1. Να είλαη θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη ηόζν ιεηηνπξγηθή θαη 

εύθνιε πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη από ηνλ πιένλ απιό ρξήζηε Η/Τ θαη ε 

παξακεηξνπνίεζε λα κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε ειάρηζηεο ώξεο, 

2. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δώζεη ηελ εηθόλα θαηαλάισζεο αθόκε θαη ζε επίπεδν πξίδαο ή 

ζέζεο εξγαζίαο. Σα ζηνηρεία απηά νπζηαζηηθά ζα πξέπεη απαληνύλ ζην πσο, πνπ θαη γηαηί 

θαηαλαιώλεηαη ε ελέξγεηα θαη λα βνεζνύλ ζεκαληηθά ζην λα απνθαζηζηεί ε ζηξαηεγηθή θαη ε 

πνιηηηθή δηαρείξηζεο. 

3. Να έρεη εύθνιε επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ κε επηπιένλ αζύξκαηνπο κεηξεηέο, ε κεηαθνξά ησλ 

ελεξγεηαθώλ δεδνκέλσλ λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξα αζθαιή ηξόπν (AES 128 bit encryption) θαη ηα 

δεδνκέλα απηά λα κελ παξεκβάιινληαη κε ηα ππόινηπα δηθηπαθά δεδνκέλα. Κάζε ζπζθεπή πνπ 

ηνπνζεηείηαη ζην ζύζηεκα λα δηαζέηεη κνλαδηθή ηαπηόηεηα, ε νπνία λα επηθνηλσλεί κε ηελ άδεηα 

ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπζθεπή απηή ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κόλν κε ην 

ζπγθεθξηκέλν δίθηπν κε απηή ηελ άδεηα ρξήζεο. Σν ζύζηεκα ζε δηθηπαθή εγθαηάζηαζε λα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κέζα από Virtual Lan θαη κέζα από tunneling πξσηόθνιια (SSH), ώζηε 

λα απνθεπρζεί ην broadcast θαηά ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ από ηηο ζπζθεπέο πξνο ην ινγηζκηθό 

(~25kb/ώξα), 

4. Σν ζύζηεκα λα ρξεζηκνπνηεί αλνηρηά πξόηππα θαη πξσηόθνιια ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ, 

κέζσ ελζσκαησκέλνπ Web Server ηνπ ινγηζκηθνύ. Σν ζύζηεκα λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

νινθιεξσζεί κέζσ ησλ πιένλ δεκνθηιώλ κεζόδσλ (όπσο πρ. XML, Web Services θηι), κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ζύγρξνλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ή εξγαιεία data mining θαη business 

intelligence. 

Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ν παξαθάησ εμνπιηζκόο, ζύκθσλα κε ηελ πξάμε έληαμεο ηνπ έξγνπ: 

           Σόπνο 

 

Δίδνο 

Κηίξην 

Γηνίθεζεο 

Κηίξην 

Ννζνθνκείνπ 

 ωζηημα Παπακολοωθηζηρ και Διασείπιζηρ Ενέπγειαρ   

 2.1. Έμππλνη αζύξκαηνη κεηξεηέο ελέξγεηαο 95 75 

2.2. Μεηαγσγείο δηαζύλδεζεο LAN/WAN  3 2 

2.3 Αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη θσηεηλόηεηαο 4 2 

2.4 Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο 4 2 

2.5 Γηαθόπηεο ειέγρνπ 4 2 

2.6 Λνγηζκηθό Παξαθνινύζεζεο θαη Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο  1 1 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

α/α Πεπιγπαθή Πποδιαγπαθϊν Απαίηηζη Απάνηηζη Παπαπομπή 

ΜΕΣΡΗΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟΤ 

1.  Καηαζθεπαζηήο / κνληέιν ΝΑΙ   

2.  Οη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνύλ ηε 

ζηηγκηαία θαηαλάισζε (ζε Watt) 

ειεθηξηθήο ηζρύνο ηνπ εμνπιηζκό 

πνπ ζα παξαθνινπζείηαη πνπ ζα 

νξίζεη ν θνξέαο 

ΝΑΙ   

3.  Οη κεηξεηέο πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηόηεηα 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 

ΝΑΙ   

4.  Ο θάζε κεηξεηήο ζα πξέπεη λα έρεη 

δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο 

ηνπιάρηζηνλ 16Αmp θαη 

ηνπιάρηζηνλ 3,6ΚW 

ΝΑΙ   

5.  Η επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

κεηξεηώλ ζα πξέπεη λα είλαη 

αζύξκαηε ρακειήο ηζρύνο 

ΝΑΙ   

6.  Γπλαηόηεηα 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηώλ 

NAI   

7.  ε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κεηξεηή, λα 

ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Να 

πεξηγξαθεί ν ηξόπνο πνπ 

επηηπγράλεηαη  

ΝΑΙ   

8.  Γπλαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο θαη από ηεο 

κεηξεηέο κέζσ δηθηύσλ 

LAN/WAN 

ΝΑΙ   

9.  Αζύξκαηνο πνκπόο κε δπλαηόηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ην ινγηζκηθό ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ΝΑΙ   

10.  Αζύξκαηνο δηαθόπηεο πνπ ειέγρεη 

έλα κεηξεηή ή/θαη κία  νκάδα 

εμαξηεκάησλ. 

ΝΑΙ   

11.  Ύπαξμε Gateway γηα ηελ 

ελνπνίεζε απνκαθξπζκέλσλ 

δηθηύσλ κέζσ Ethernet θαη 

εμαζθάιηζε δπλαηόηεηαο θεληξηθήο 

δηαρείξηζεο 

ΝΑΙ   
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12.  Οη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

δπλαηόηεηα λα ειέγρνληαη από ην 

ινγηζκηθό παξαθνινύζεζεο θαη 

ειέγρνπ.  

ΝΑΙ   

 

α/α Πεπιγπαθή Πποδιαγπαθϊν Απαίηηζη Απάνηηζη Παπαπομπή 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

13.  Σν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεη ηα αθόινπζα 

ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηθά: 

 Windows XP 

 Windows Vista 

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2008 

 Windows 7 

 Windows ηξέρνληα 

ΝΑΙ   

14.  Θα πξέπεη λα είλαη θηιηθό πξνο ηνλ 

ρξήζηε, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ 

είλαη ηόζν ιεηηνπξγηθή θαη εύθνιε 

πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

από ηνλ πιένλ απιό ρξήζηε Η/Τ 

θαη ε παξακεηξνπνίεζε λα κπνξεί 

λα νινθιεξσζεί ζε ειάρηζηεο ώξεο 

NAI   

15.  Γπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο 

πξόζβαζεο κέζσ ζύγρξνλσλ 

ηερλνινγηώλ 

ΝΑΙ   

16.  Γπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο 

ειεθηξηθήο ζπζθεπήο (άλνηγκα – 

θιείζηκν) 

ΝΑΙ   

17.  Γπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο 

πνιιαπιώλ θηηξηαθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

ΝΑΙ   

18.  Γπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο 

ηξηθαζηθώλ θεληξηθώλ κεηξεηώλ 

θηηξίσλ θαη ππνκεηξεηώλ 

ΝΑΙ   

19.  Να ππάξρεη δπλαηόηεηα έληαμεο 

αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο θίλεζεο. 

ΝΑΙ   

20.  Να ππάξρεη δπλαηόηεηα έληαμεο 

αηζζεηήξσλ θσηεηλόηεηαο. 

ΝΑΙ   

21.  Γπλαηόηεηα έληαμεο αηζζεηήξσλ 

ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο 

πγξαζίαο 

ΝΑΙ   

22.  Γπλαηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ λα 

παξαθνινπζεί Θεξκνθξαζία θαη 

ζρεηηθή πγξαζία ρώξνπ θαη 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ θιηκαηηζηηθώλ 

θιπ βάζεη θιηκαηηθώλ απαηηήζεσλ. 

ΝΑΙ   
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23.  Γπλαηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ λα 

παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε 

πιεζπζκνύ κε απώηεξν ζθνπό λα 

κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

όηαλ δελ απαηηείηαη. 

ΝΑΙ   

24.  Γπλαηόηεηα επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ 

κε επηπιένλ αζύξκαηνπο κεηξεηέο, 

κεηαθνξά ησλ ελεξγεηαθώλ 

δεδνκέλσλ λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξα 

αζθαιή ηξόπν (AES 128 bit 

encryption) θαη ηα δεδνκέλα απηά 

λα κελ παξεκβάιινληαη κε ηα 

ππόινηπα δηθηπαθά δεδνκέλα. 

Κάζε ζπζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη 

ζην ζύζηεκα λα δηαζέηεη κνλαδηθό 

MAC address, ην νπνίν λα 

επηθνηλσλεί κε ηελ άδεηα ρξήζεο 

ηνπ ινγηζκηθνύ. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ζπζθεπή απηή ζα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη κόλν κε ην 

ζπγθεθξηκέλν δίθηπν κε απηή ηελ 

άδεηα ρξήζεο. Σν ζύζηεκα ζε 

δηθηπαθή εγθαηάζηαζε λα κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη κέζα από Virtual 

LAN θαη κέζα από tunneling 

πξσηόθνιια (SSH), ώζηε λα 

απνθεπρζεί ην broadcast θαηά ηελ 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ από ηηο 

ζπζθεπέο πξνο ην ινγηζκηθό 

(~25kb/ώξα). 

ΝΑΙ   

25.  Γπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο 

πνιιαπιώλ δηθηύσλ (θηίξηα, 

νξόθνπο θιπ.)  

ΝΑΙ   

26.  Γπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί 

αλνηρηά πξόηππα θαη πξσηόθνιια 

ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ, κέζσ 

ελζσκαησκέλνπ Web Server ηνπ 

ινγηζκηθνύ. Σν ζύζηεκα λα έρεη 

ηελ δπλαηόηεηα λα νινθιεξσζεί 

κέζσ ησλ πιένλ δεκνθηιώλ 

κεζόδσλ (όπσο πρ. XML, Web 

Services θηι), κε νπνηνδήπνηε άιιν 

ζύγρξνλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα 

ή εξγαιεία data mining θαη 

business intelligence. 

ΝΑΙ   

27.  Γπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο όηαλ 

θάπνηα ειεθηξηθή ζπζθεπή 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο 

θαη λα θιείλεη απηόκαηα ηε 

ζπζθεπή 

ΝΑΙ   
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28.  Να πεξηγξαθεί ν ηξόπνο πνπ 

κπνξεί λα επαλαθέξεη ζε 

ιεηηνπξγία ηνπο κεηξεηέο ρσξίο ηε 

ρξήζε ινγηζκηθνύ. 

ΝΑΙ   

29.  Γπλαηόηεηα απ’ επζείαο ειέγρνπ 

ησλ ζπζθεπώλ κέζσ ηνπ 

ινγηζκηθνύ  

ΝΑΙ   

30.  Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο 

ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εμήο 

δπλαηόηεηεο: 

 Οξηζκόο είδνπο εμνπιηζκό 

πνπ ζα ειέγρεηαη (θσηηζκόο, ζέζε 

εξγαζίαο, θιηκαηηζηηθή κνλάδα 

θιπ) 

 Έληαμε ηνπ εμνπιηζκνύ ζε 

ζπγθεθξηκέλν θηίξην, όξνθν, ρώξν 

θιπ) 

ΝΑΙ   

31.  Γπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κέζσ Web 

ΝΑΙ   

32.  Γπλαηόηεηα ειέγρνπ κέζσ Web ΝΑΙ   

33.  Γπλαηόηεηα ειέγρνπ κέζσ Smart 

Phone 

ΝΑΙ   

34.  Να ππάξρεη δπλαηόηεηα 

απεηθόληζεο - νπηηθήο εηδνπνίεζεο 

ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα ζπζθεπή 

βγεη εθηόο ειέγρνπ ή εθηόο 

πξνδηαγξαθώλ ιεηηνπξγίαο. 

ΝΑΙ   

35.  Γπλαηόηεηα πεξηνξηζκνύ ειέγρνπ 

θξίζηκσλ ειεθηξηθώλ. Να ππάξρεη 

δπλαηόηεηα λα εμαηξνύληαη νη 

θξίζηκεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο από 

ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρνληαη κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο  

ΝΑΙ   

36.  Γπλαηόηεηα εηζαγσγήο δηαθόξσλ 

ηηκνινγηαθώλ ρξεώζεσλ θαη 

παξόρσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ΝΑΙ   

37.  Γπλαηόηεηα λα εηζάγεηαη θηιηθή 

νλνκαζία από ηνλ ρξήζηε γηα θάζε 

είδνπο εμνπιηζκνύ  

ΝΑΙ   

38.  Σν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα έρεη 

επηινγή γιώζζαο (Διιεληθά,  

Αγγιηθά ππνρξεσηηθά) 

ΝΑΙ   

39.  Γπλαηόηεηα απηόκαηεο 

δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο (backup) ησλ 

ξπζκίζεσλ θαη κεηξήζεσλ. Δπίζεο 

λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ιήςεο 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

ρεηξνθίλεηα. 

ΝΑΙ   
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40.  Γπλαηόηεηα άκεζεο αλάθηεζεο 

δεδνκέλσλ από αληίγξαθα 

αζθαιείαο 

ΝΑΙ   

41.  Γπλαηόηεηα πξνβνιήο θόζηνπο 

θαηαλάισζεο ζε επξώ ή/θαη άιιν 

λόκηζκα. 

ΝΑΙ   

42.  Γπλαηόηεηα πξνβνιήο ηζηνξηθώλ 

αλαθνξώλ γηα ηελ θαηαλάισζε, 

θόζηνο, εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα, ζε ζπζθεπέο ή νκάδεο 

ζπζθεπώλ πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη. 

Γπλαηόηεηα πξνβνιήο ησλ 

ζηνηρείσλ απηώλ ζε βάζνο ρξόλνπ 

πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη, αλά ώξα, 

εκέξα, εβδνκάδα, κήλα, έηε. 

ΝΑΙ   

43.  Γπλαηόηεηα πξνβνιήο εθπνκπώλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (ζε 

θηιά/KWh). 

ΝΑΙ   

44.  Γπλαηόηεηα πξνβνιήο δεδνκέλσλ 

θαηαλάισζεο, θόζηνπο θαη 

εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

ΝΑΙ   

45.  Γπλαηόηεηα εμαγσγήο δεδνκέλσλ 

γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

ΝΑΙ   

46.  Αζθάιεηα δεδνκέλσλ κέζσ 

θξππηνγξάθεζεο. Να πεξηγξαθεί. 

ΝΑΙ   

47.  Γπλαηόηεηα εύθνιεο πξνζζήθεο 

ζπζθεπήο ρσξίο αιιαγή ζηελ 

αξρηθή δνκή ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Να πεξηγξαθεί. 

ΝΑΙ   

48.  Σν ζύζηεκα πξέπεη λα απαηηεί 

ειάρηζην bandwidth θαηά ηελ 

δηθηπαθή ηνπ εγθαηάζηαζε θαη λα 

κελ παξεκβάιιεηαη κε άιια δίθηπα 

δεδνκέλσλ. Να πεξηγξαθεί ν 

ηξόπνο. 

ΝΑΙ   

49.  Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, 

ελδέρεηαη λα δεηεζεί από ηνλ 

ππνςήθην αλάδνρν παξνπζίαζε ηεο 

ιύζεο ζε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία. 

ΝΑΙ   
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