
 1 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

Βέροια 05.11.2019 

Αρ. Πρωτ.:536437(4333) 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ.Δ/νση:       Μητροπόλεως 44 
Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 
Πληροφορίες:  Κ. Δεληγιάννης  
Τηλέφωνο:       23313 50186 
Telefax:             23313 50227 
URL:                  www.pkm.gov.gr  
E-mail:               deligiannis.k@imathia.pkm.gov.gr  

ΠΡΟΣ 
Κάθε Ενδιαφερόμενο 
 
Κοιν: Δ/νση Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος ΠΕ Ημαθίας  

 
 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά μίας  συσκευής ελέγχου 

της ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης(LPG, AutoGas) και εν γένει των μετρητών 

παράδοσης υγραερίου για την διενέργεια ελέγχων από την  υπηρεσία του τμήματος 

Εμπορίου και Ανώνυμων Εταιρειών  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.000,00 ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις 

οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010). 

3. Την αρ. ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/9-9-2019 (ΑΔΑ: 6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός Αντιπεριφερειαχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους 

Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 
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4. Την αρ. 570607(7712)/12-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 

Β’3475) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

5. Το Ν.4623/19 άρθρο 5 παράγραφός 19 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

6. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

7. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) 

9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

10. Την με αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

11. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 

318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

12. Την Αρ 243/12-11-2018 απόφαση για την Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου 

πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2019  

13. Το Αρ 191371(708)/27-03-19 έγγραφό  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης &  Περιβάλλοντος Π.Ε 

Ημαθίας σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

14. Την Αρ Απόφασης 33/2019 Έγκριση Προγράμματος Εκτελέσεων Προμηθειών της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  έτος 2019. 

15. Το αρ. πρωτ. 580395(2414) Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ:19REQ00005578040). 

16. Την αρ. 2228/2019 (ΑΔΑ:66ΔΕ7ΛΛ-ΡΣΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ 

περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

17. Την με α/α 3395/2019 (ΑΔΑΜ: REQ005743227 ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που 

καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με α/α 3465 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών (ΚΑΕ 02.721.1729.01) 
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ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

 Να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια  μίας  συσκευής ελέγχου της 

ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης(LPG, AutoGas) και εν γένει των μετρητών 

παράδοσης υγραερίου  (CPV:38432100-3) για για την διενέργεια ελέγχων από την  

υπηρεσία του τμήματος Εμπορίου και Ανώνυμων Εταιρειών  της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

 

  Στην διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα συναφή με 

το αντικείμενο της παρούσας. 

 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής, για το σύνολο του έργου.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος θα φέρει απαραίτητα την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, 

καθώς επίσης και την ένδειξη: 

 

«Προσφορά για την προμήθεια μίας συσκευής ελέγχου της ακρίβειας διανομέων 

υγραερίου κίνησης (LPG, AutoGas) και εν γένει των μετρητών παράδοσης υγραερίου 

Με αρ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 536437(4333)/05-11-2019» 

 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους 2 (δύο) φακέλους : 

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ι)Φάκελος Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά, ο οποίος θα 

περιλαμβάνει: 

 

Α. Υποφάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 
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1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με 

το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.  

 

2. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

αναγράφεται ότι:  

− Δεν έχουν αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 

4412/2016. 

− Πληροί τις ζητούμενες  τεχνικές προδιαγραφές που απαιτεί το τμήμα Εμπορίου και 

Ανώνυμων Εταιρειών  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής 

Ενότητας Ημαθίας 

− Η επιχείρηση εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται 

από το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 

− Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). 

 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 

5. Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερομένου,  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, 

στην οποία θα αναγράφεται ότι:  

Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412 (συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων) 

Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά ειδικότερα: 

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στους 

διαχειριστές. 

- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

 

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) Το υπ΄αρ 1 δικαιολογητικό (πιστοποιητικό επιμελητηρίου), εφόσον έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

β) Τα υπ’ αρ. 3 και 4 δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) εφόσον 

είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

γ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Σημειώσεις:  

- Η ως άνω αριθ. (2) Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό 

πρόσωπο, υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, και συνοδεύεται από τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας, 

ανάλογα με τη νομική της μορφή (καταστατικό, πιστοποιητικά μεταβολών, ΦΕΚ, 

συγκρότηση ΔΣ σε σώμα κτλ). 

- Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά 

για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

- Τα ανωτέρω υπ’ αρ. (1),(3) και (4) μπορούν να προσκομιστούν σε απλά 

φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

 

Β. Yποφάκελος Δικαιολογητικών Τεχνικής Προσφοράς   

1) Πιστοποιητικό διακρίβωσης του οργάνου από διαπιστευμένο κατά ISO17025 

εργαστήριο ή αμοιβαία αναγνωρισμένο φορέα. 

2)Πιστοποιητικό CE ή Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή με εταιρική σφραγίδα 

και ιδιόχειρη υπογραφή ως προς την παράγραφο 4.1 των τεχνικών προδιαγραφών. 

3) Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή/προμηθευτή με εταιρική σφραγίδα και 

ιδιόχειρη υπογραφή ως προς παράγραφο 4.2 των τεχνικών προδιαγραφών. 

4) Τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή που να τεκμηριώνουν όσα αναφέρονται στις 

παραπάνω αναφερόμενες απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές του οργάνου 

(παράρτημα)  και δήλωση συμμόρφωσης με αυτές για τα σημεία που δεν καλύπτονται 

από τα τεχνικά εγχειρίδια. 
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Σημείωση: Οι Απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές αποτυπώνονται αναλυτικά στο 

παράρτημα της παρούσης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.  

 

 

ΙΙ) Φάκελος οικονομικής προσφοράς, θα περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά του 

ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα. 

 

Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και όλες τις κρατήσεις, επί ποινή 

αποκλεισμού, δεν πρέπει να ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ήτοι 

14.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%. Η οικονομική προσφορά 

υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ, μετά την υποβολή, από τον ανάδοχο, των απαιτούμενων 

νόμιμων δικαιολογητικών και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι 

προθεσμίες πληρωμής, όπως ορίζονται και ισχύουν σύμφωνα με το Ν.4152/2013 

υποπαράγραφος Ζ.5., άρχονται από την ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων 

δικαιολογητικών.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξής & 

Περιβάλλοντος  Π.Ε Ημαθίας κατόπιν σύνταξης αντίστοιχου πρακτικού αξιολόγησης, το 

οποίο θα διαβιβαστεί με ολόκληρο το σχετικό φάκελο (προσφορές κλπ) στο Τμήμα 

Προμηθειών.  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του προμηθευτή σε χώρο και σε 

σημείο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ο χρόνος 

παράδοσης ορίζεται έως 5 (πέντε) ημέρες από τη  λήψη της παραγγελίας. Ο χρόνος αυτός 

δύναται να παραταθεί το ανώτερο για το ίδιο χρονικό διάστημα  κατόπιν έγγραφου αιτήματος 

του Προμηθευτή, σε κάθε περίπτωση εντός του έτους 2019. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής της Διεύθυνση 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε Ημαθίας  
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι φάκελοι προσφορών θα κατατίθενται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Δ/νση 

Ανάπτυξής και Περιβάλλοντος, Λεωφόρου Στρατού 72, έως τη Τρίτη 12 Νοεμβρίου  2019 

και ώρα 14:30 π.μ.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 

αποστολής ή η σφραγίδα του ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική ημερομηνία παραλαβής 

του φακέλου. Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας δίνονται 

από την Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τηλ. 2331353602. 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής http://imathia.pkm.gov.gr. 

 

 

 

                                                                           Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας 

 

 

 

                  Κ. Καλαϊτζίδης 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σύστημα μετρητή ροής μάζας για τον έλεγχο της ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης (LPG, 

AutoGas) και εν γένει μετρητών παράδοσης υγραερίου .κίνησης (LPG, AutoGas) και εν γένει 

μετρητών παράδοσης υγραερίου. 

 
1. Γενικά. 

 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ -

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1.1 
 
Όργανο μετρητή ροής μάζας υγραερίου με μετρητή coriolis. Με επιπλέον δυνατότητα 
μέτρησης ταχύτητας ροής, θερμοκρασίας και πυκνότητας καυσίμου. 

 
 

1.2 

 

 
Το όργανο μέτρησης να διαθέτει δυνατότητα μετατροπής της μετρούμενης ροής μάζας 
υγραερίου σε μετρούμενη ροή όγκου και αναγωγής του μετρούμενου όγκου, από τη 
φυσική θερμοκρασία (όπου πραγματοποιείται η μέτρηση) στη θερμοκρασία αναφοράς 
των 15 o C (σύστημα ATC: Automatic Temperature Compensation) με χρήση των 
πινάκων διορθώσεως ειδικού βάρους και όγκου στους 15 oC, ASTM 53Ε και 54Ε. 

   

1.3   
Το όργανο μέτρησης να φέρει ενδείκτη (οθόνη) όπου θα φαίνονται οι τιμές – ενδείξεις 
όγκου, ταχύτητας ροής, θερμοκρασίας και πυκνότητας, σε εμφανές σημείο. Οι μετρήσεις 
όγκου και ταχύτητας ροής να εμφανίζονται με ακρίβεια τουλάχιστον δύο (2) δεκαδικών 
ψηφίων. Επίσης απαραίτητο είναι στον ανωτέρω ενδείκτη να εμφανίζεται εάν οι μετρήσεις 
που εμφανίζονται είναι σε φυσική θερμοκρασία ή ανηγμένες σε θερμοκρασία αναφοράς 
15 o C (ATC ON/OFF).  

   

1.4  Το όργανο μέτρησης να διαθέτει κατάλληλους συνδέσμους για τη διασύνδεσή του με την 
παροχή (υγρή φάση) και την επιστροφή (αέρια φάση) των διανομέων υγραερίου που 
λειτουργούν στην Ελλάδα. 

   

1.5   

Κλάση ακρίβειας 0,3 - το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα (αβεβαιότητα) του οργάνου δεν θα 
πρέπει να ξεπερνάει το 0,3%. 

   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
 

1 

 

Η προμήθεια αφορά την αγορά οργάνου μέτρησης ροής μάζας για τον έλεγχο της 
ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης (LPG, AutoGas) και εν γένει μετρητών παράδοσης 
υγραερίου, με μετρητή coriolis, το οποίο θα έχει την δυνατότητα, με την χρήση κατάλληλων 
συνδέσμων, να συνδέεται με διανομείς υγραερίου, και να πραγματοποιεί μετρήσεις ροής 
μάζας τις οποίες με το κατάλληλο λογισμικό και το σύστημα ATC, που θα διαθέτει, θα 
μετατρέπει σε μετρήσεις ροής όγκου. Η προμήθεια του οργάνου, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που παρατίθενται παρακάτω, θα γίνει συνολικά ως μία αυτοτελή μονάδα 
(όργανο) από τον ίδιο Προμηθευτή – Κατασκευαστή. 
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2. Βάρος – Διαστάσεις – Ευκολίας μετακίνησης – Παροχή ρεύματος. 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

2.1  Το βάρος του οργάνου μέτρησης μην υπερβαίνει τα εξήντα (60) κιλά. 

 

2.2  Οι διαστάσεις του οργάνου μέτρησης μην υπερβαίνουν τις ακόλουθες: ύψος:113?119?71 
εκατοστά του μέτρου ( cm ). 

2.3  Το όργανο μέτρησης να έχει τροχήλατη βάση για διευκόλυνση της μετακίνησης του. 

2.4  Η παροχή ρεύματος για την λειτουργία του οργάνου να είναι συμβατή με το υπάρχον 
Ελληνικό ηλεκτρικό δίκτυο (230 Volt ). Το καλώδιο του ρεύματος να είναι τουλάχιστον είκοσι 
(20)μέτρα σε μήκος ή να παραδοθεί, μαζί με το όργανο, προέκταση κατάλληλου τύπου 
καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογου μήκους. 

 
3. Διακρίβωση του οργάνου. 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

3.1  Το όργανο μέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης που θα 
περιλαμβάνει και την λειτουργία ATC από διαπιστευμένο κατά ISO17025 εργαστήριο ή 
αμοιβαία αναγνωρισμένο φορέα (πχ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας).  

3.2 
 
 Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οι απαραίτητες επακόλουθες διακριβώσεις του οργάνου να

πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο ή αμοιβαία 
αναγνωρισμένο φορέα που βρίσκεται στην Ελλάδα.  

3.3  Το όργανο για τα πρώτα δύο (2) έτη λειτουργίας του, αν είναι απαραίτητο, να περνάει από 
την διαδικασία διακρίβωσης με τα έξοδα συντήρησης και διακρίβωσης του να βαρύνουν τον
προμηθευτή. 

4. Πιστοποιητικό Ασφαλείας - Συμμόρφωση μετρητή. 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

4.1   

Το όργανο μέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από σήμανση CE, κατά την Οδηγία 94/9/EΚ, 
σε 
συμμόρφωση με κάθε σχετική Οδηγία, ή/και πρότυπο, όπως ενδεικτικά οι Οδηγίες 
2004/108/EΚ (EMC), 2006/95/EΚ (ATEX), 2004/22/ΕΚ (MID), να φέρει την ειδική, για κάθε 
Οδηγία, σήμανση(όπως εx, Μ) και να συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή (με εταιρική σφραγίδα και ιδιόχειρη υπογραφή) ως προς τα παραπάνω. 

 
4.2 

 
 Για το μετρητή ροής (και όχι υποχρεωτικά για το όλο όργανο/σύστημα ελέγχου) 

συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ (ΜΙD), όπως ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ Φ2-1393/2007, Παράρτημα ΜΙ005 και να συνοδεύεται 
από Δήλωση Συμμόρφωσης του προμηθευτή (με εταιρική σφραγίδα και ιδιόχειρη 
υπογραφή) ως προς τα παραπάνω. 
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6. Εγγύηση – Συντήρηση – Επισκευή. 
 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

5.1  Το όργανο μέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 
τουλάχιστον δύο (2)έτη. 

 
5.2  Το όργανο μέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση προμήθειας ανταλλακτικών και

υπηρεσιών επισκευής για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Το κόστος αυτών θα βαρύνει την 
Υπηρεσία με εξαίρεση τα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας που θα καλύπτονται από την 
ανωτέρω εγγύηση καλής λειτουργίας και θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

6. Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης – Εκπαίδευση χειριστών 

Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

6.1  Το όργανο μέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης καθώς 
καιφυλλάδιο με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά στα ελληνικά. 
 

6.2  Ο προμηθευτής κατά την παράδοση θα αναλάβει την υποχρέωση εκπαίδευσης έξι (6) 
χειριστών πάνω στην χρήση και την συντήρηση του οργάνου μέτρησης σε πραγματικές 
συνθήκες και στην μέθοδο ελέγχου ικανής διάρκειας ώστε να εκτελούνται οι απαραίτητες 
μετρήσεις με ακρίβεια και ασφάλεια. 
 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

7. Προαιρετικός εξοπλισμός του οργάνου (θα ληφθεί υπόψη σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα 
όργανα πληρούν όλες τις ανωτέρω προδιαγραφές – απαιτήσεις και η τιμή πώλησής τους είναι η 

ίδια). 

 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

7.1 
Μπαταρία με δυνατότητα αυτονομίας τουλάχιστον τριών ωρών και φόρτιση αυτής στο 
υπάρχονδίκτυο ηλεκτρισμού (230V). 

7.2 

 

Λογισμικό που θα υπολογίζει το ποσοστιαίο σφάλμα του διανομέα υγραερίου, αφού εισαχθεί 
από τοχρήστη η ένδειξη της ποσότητας του υπό έλεγχο διανομέα. 

 

7.3 

 

 Εκτυπωτή που θα εκτυπώνει τα κάτωθι στοιχεία: 
1. Ένδειξη μετρηθείσας ποσότητας από το διανομέα. 
2. Ένδειξη μετρηθείσας ποσότητας από το όργανο ελέγχου. 
3. % απόκλιση του διανομέα. 
4. Ένδειξη για το εάν οι ενδείξεις είναι σε φυσική θερμοκρασία ή ανηγμένες σε θερμοκρασία 
αναφοράς 15 oC (ATC ON/OFF). 

 


