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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Μετεωρολογικού Σταθμού για τις 

ανάγκες λειτουργίας της εγκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας. 

 

Ο Φο.Δ.ΣΑ. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ενδιαφέρεται για την προμήθεια Μετεωρολογικού Σταθμού, για 
την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της εγκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας. Ο Μετεωρολογικός Σταθμός 
θα πρέπει να πρέπει να πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

 
Μετεωρολογικός εξοπλισμός 

Το σύστημα παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων που ζητείται στην παρούσα  
αποτελείται από μετεωρολογικό ιστό πάνω στον οποίο θα είναι εγκατεστημένοι οι μετεωρολογικοί 
αισθητήρες. Ειδικά οι τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων παρακολούθησης μετεωρολογικών 
παραμέτρων περιγράφονται στη συνέχεια. Όλα τα συστήματα θα πρέπει να προσφερθούν πλήρη με τα 
απαιτούμενα υλικά τους (καλώδια, βάσεις στήριξης, βραχίονες κλπ). Η σύνδεση όλων των μετεωρολογικών 
αισθητήρων πρέπει να γίνει απευθείας με το σύστημα συλλογής δεδομένων του μετεωρολογικού σταθμού 
που προσφέρεται στο πλαίσιο της παρούσας.  

 
Μετεωρολογικός ιστός 

Ο μετεωρολογικός ιστός πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον τέσσερα (4) μέτρα. Θα πρέπει να 
προσφερθεί πλήρης, με βραχίονες στήριξης αισθητηρίων, βάση στήριξης και αντικεραυνική προστασία. Ο 
ιστός και οι βραχίονες στήριξης θα πρέπει να είναι από αλουμίνιο, βαμμένα ηλεκτροστατικά, ώστε η 
τοποθέτησή του να μην απαιτεί χρήση γερανού. 

 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
 
1. Αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας ανέμου 
Τύπος: Περιστρεφόμενων κυπέλλων που χαρακτηρίζεται από αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και 
ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-12-1 Edition 2 με 0,65 Class A. Η μέτρηση της ταχύτητας να 
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επιτυγχάνεται με την παραγωγή μέσω της περιστροφής της προπέλας τάσης με συχνότητα ευθέως ανάλογη 
της ταχύτητας του ανέμου.   

Κατασκευή: Από άριστης ποιότητας υλικά (πλαστικό, αλουμίνιο) ανθεκτικά στην ακτινοβολία UV  

Κλίμακα μέτρησης: 0,3 - 75m/sec, να αντέχει ριπές ανέμου 85 m/sec (max load) 

Ακρίβεια μέτρησης:   1% της κλίμακας μέτρησης (0,3 – 50 m/sec) ή <0,2 m/sec 

Κατώφλι λειτουργίας (απόκριση): Ταχύτητας 0,3 m/s 

Ο μετρητής πρέπει να περιλαμβάνει στοιχείο θέρμανσης ώστε σε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών 
εξωτερικού χώρου, τα ευαίσθητα μηχανικά μέρη του μετρητή να διατηρούνται σε θερμοκρασίες 
μεγαλύτερες από 0 °C  

Έξοδος συχνότητας / σήματος: 1082 Hz/ 50 m/sec και RS485 MODBUS 

Τάση λειτουργίας: 3,3 – 42 V DC 

Θέρμανση: 24 VAC/ DC 

Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας: -500C - +80 

Υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: 0 – 100% 

Βάρος: έως 0,5 Kgr 

Το αισθητήριο θα πρέπει να είναι βαθμονομημένο από το εργοστάσιο και θα παραδοθεί με πιστοποιητικό 
βαθμονόμησης από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

 

2. Αισθητήρας μέτρησης διεύθυνσης ανέμου 
Τύπος: Η μέτρηση της διεύθυνσης του ανέμου θα πρέπει να επιτυγχάνεται με σύστημα ανεμοδείκτη 360°  

Κατασκευή: Από άριστης ποιότητας υλικά (πλαστικό, αλουμίνιο) ανθεκτικά στην ακτινοβολία UV, και 
ποιότητας First Class. 

Κλίμακα μέτρησης: 0 – 360°  

Resolution (ανάλυση): 0,1° 

Ακρίβεια (Accuracy) μέτρησης: ± 1°   

Κατώφλι λειτουργίας (απόκριση): 0,5 m/s  

Ο μετρητής πρέπει να περιλαμβάνει στοιχείο θέρμανσης ώστε σε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών 
εξωτερικού χώρου, ευαίσθητα μηχανικά μέρη του μετρητή να διατηρούνται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες 
από 0 °C  

Delay distance: <1,8 m σε συμφωνία με το πρότυπο ASTM D5366-96. 

Damping ratio (λόγος απόσβεσης): D> 0,3 σε συμφωνία με το πρότυπο ASTM D5366-96 

Είσοδος συχνότητας: 1082 Hz από αισθητήριο μέτρησης ταχύτητας ανέμου   

Έξοδος σήματος: RS485 MODBUS RTU 

Τάση λειτουργίας: 3,3 – 42 V DC 

Θέρμανση: 24 VAC/ DC 

Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας: -500C - +80 0C 

Υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: 0 – 100% 

Βάρος: έως 0,8 Kgr 

Το αισθητήριο θα πρέπει να είναι βαθμονομημένο από το εργοστάσιο και θα παραδοθεί με πιστοποιητικό 
βαθμονόμησης από την κατασκευάστρια εταιρεία. 
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3. Αισθητήριο θερμοκρασίας συνδυασμένο με αισθητήριο σχετικής υγρασίας 
Τύπος: Πλατίνας (Ρt) 100 με δυνατότητα συνδεσμολογίας 3 ή 4 καλωδίων σύνδεσης σύμφωνα με DIN IEC 
60751 1/3 DIN CLASS B για την θερμοκρασία. 

Κατασκευή: Σε αεριζόμενο περίβλημα με φίλτρο προστασίας του αισθητήρα. 

Κλίμακα μέτρησης: -400C – +85 0C και 0 – 100 % RH 

Ακρίβεια μέτρησης: Τουλάχιστον  0,3 0C για όλη την περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας του αισθητήρα και 
τουλάχιστον 2% RH  

Χρονική σταθερότητα: < 1 % RH/έτος 

Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας: -400C – 70 0C 

Έξοδος σήματος: RS485 MODBUS RTU  

Τάση λειτουργίας: 5 – 30 V DC 

Το αισθητήριο θα πρέπει να είναι βαθμονομημένο από το εργοστάσιο και θα παραδοθεί με πιστοποιητικό 
βαθμονόμησης από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

 

4. Αισθητήριο βαρομετρικής πίεσης 
Κλίμακα μέτρησης: 800 – 1.060 mbar 

Ακρίβεια μέτρησης: 0,25 mbar 

Resolution (ανάλυση): 0,01 mbar 

Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας: -400C – +65 0C 

Έξοδος σήματος: 0 – 5 V  

Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας: -400C – +65 0C 

Το αισθητήριο θα πρέπει να είναι βαθμονομημένο από το εργοστάσιο και θα παραδοθεί με πιστοποιητικό 
βαθμονόμησης από την κατασκευάστρια εταιρεία. 
 
5. Αισθητήρας εξάτμισης 
Θα πρέπει να αποτελείται από λεκάνη εξάτμισης και αισθητήρα υπερήχων για τη μετάδοση της στάθμης 
του ύδατος και της εξάτμισης, σε datalogger. 

i) Λεκάνη εξάτμισης 

Η λεκάνη πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με  εσωτερική διάμετρο 47 1/2" (120 
cm) και βάθος 10" (25,4 cm). 

ii) Αισθητήρας παρακολούθησης στάθμης 

Τύπος: Αισθητήρας υπερήχων. 

Resolution (ανάλυση): 0,1 mm 

Η κλίμακα μέτρησης της εξάτμισης είναι από 0 έως 100mm, με ακρίβεια της τάξεως 1,5%. 

Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας: -150C – +500C 

Έξοδος σήματος: Ψηφιακή/ σειριακή 

 

6. Βροχόμετρο 
Το βροχόμετρο πρέπει να είναι τύπου tipping bucket και να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά ο 
αισθητήρας θα πρέπει να βρίσκεται εντός περιβλήματος από ανοξείδωτο χάλυβα: 

Επιφάνεια δοχείου συλλογής: 200 cm2 
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Μέγιστη ένταση βροχής: 11 mm/ min 

Tip Sensitivity: 0,10 mm of rain per tip  

Έξοδος: Contact closure at tip 

Τάση λειτουργίας: 5 – 24 V DC 

Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας: 00C – +600C 

Το αισθητήριο θα παραδοθεί μαζί με βάση στήριξης για να επιτυγχάνεται συλλογή της βροχής σε ύψος 1 
μέτρο. Η βάση στήριξης θα πρέπει να είναι ύψους περίπου 65 cm, και να είναι κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα, επικαλυμμένο με ψευδάργυρο. 

Το αισθητήριο θα πρέπει να είναι βαθμονομημένο από το εργοστάσιο και θα παραδοθεί με πιστοποιητικό 
βαθμονόμησης από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

 

7. Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας 
Κλίμακα μέτρησης: 0 – 1600 W/m2 

Ευαισθησία:  15 μV/W/m2 

Τυπικό σήμα εξόδου: 4 – 20 mA και MODBUS RTU 

Τύπος αισθητήρα: Thermo Element (θερμο-πύλη) 

Τάση λειτουργίας: 5,5 – 30 V DC 

Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας: -400C – +800C 

 
8. Σύστημα Συλλογής και μετάδοσης δεδομένων (data-logger)  
Τα μετεωρολογικά όργανα θα συνδέονται απ΄ ευθείας με το data-logger του σταθμού και όλες οι ενδείξεις 
θα συλλέγονται από το data-logger. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος συλλογής πρέπει να είναι τα κάτωθι: 

• Πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο web server για απομακρυσμένη παρακολούθηση 

• Να διαθέτει τουλάχιστον 64 Mb μνήμη 

• Να διαθέτει οθόνη LCD δύο γραμμών τουλάχιστον 

• Έλεγχος λειτουργίας του data logger μέσω πληκτρολογίου και μέσω USB/RS232 

• Ενσωματωμένo SD – card interface   

• Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ  

• Διαθέσιμες θύρες για την σύνδεση όλων των παραπάνω αναφερόμενων μετεωρολογικών 
αισθητηρίων 

• ETHERNET, USB, RS485, RS232 interface 

• Επικοινωνία και μετάδοση δεδομένων: ASCII, Modbus RTU, Modbus TCP/IP 

• Κάθε κανάλι να διαθέτει ρυθμό μέτρησης 1 sec – 60 min, και μνήμη 1 sec – 60 min 

• Να έχει δυνατότητα μαθηματικών συσχετισμών μεταξύ καναλιών  

• Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία μνήμης 

• Να μπορεί να συνεργάζεται με τα κάτωθι πρωτόκολλα: HTTP, FTP 

• Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V/ 7Ah 

• Τροφοδοσία: 24 V ΑC/ 18 – 36 VDC 

• Περιοχή θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου λειτουργίας: -30°C – +60°C 

• Να συνοδεύεται από προστατευτικό περίβλημα προστασίας IP65 
 

Ο προσφερόμενος στην παρούσα Data logger θα πρέπει να συνδεθεί με το σύστημα SCADA/PLC της 
υπηρεσίας μας για τη μεταφορά και απεικόνιση των μετεωρολογικών παραμέτρων. Σημειώνουμε ότι η 
απόσταση του μετεωρολογικού σταθμού από το Scada είναι περίπου 30 μέτρα.  
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Η μεταφορά των δεδομένων προς το σύστημα SCADA/PLC της υπηρεσίας μας θα γίνεται μέσω Modbus 
TCP/IP. 

Το κόστος του εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Θα πρέπει να δίνεται ακριβής περιγραφή του τρόπου μετάδοσης των δεδομένων στην περίπτωση που ο 
προσφερόμενος data logger δεν διαθέτει κάποια από τις ζητούμενες εξόδους μετάδοσης δεδομένων. 

 
Η παράδοση και εγκατάσταση (σε σημείο που θα του υποδειχτεί) του ζητούμενου εξοπλισμού θα 

γίνει στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας με μέσα του προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη 
ευθύνη για την ποιότητα του προϊόντος και για την ασφαλή μεταφορά, παράδοσή και εγκατάστασή του (σε 
σημείο που θα του υποδειχτεί) στην εγκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας.  

 
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του Φο.Δ.ΣΑ. Στερεάς Ελλάδας 

κλειστός,  σφραγισμένος φάκελος που θα περιλαμβάνει  τα ακόλουθα: 
1. Οικονομική προσφορά, σε ευρώ. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς, 

παράδοσης και εγκατάστασης (σε σημείο που θα του υποδειχτεί) εντός του Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας. 
2. Πλήρες τεύχος Τεχνικών Χαρακτηριστικών (βλ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) 

του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει (σε σημείο που θα του υποδειχτεί). 
3. Εγχειρίδιο λειτουργίας και έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους του 

εξοπλισμού που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει. 

Πρόσθετοι όροι: 
1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. Αν δεν πληρούνται οι απαιτούμενες Τεχνικές 

Προδιαγραφές όπως περιγράφονται ανωτέρω (βλ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ), η προσφορά θα απορρίπτεται. 

2. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (σε σημείο που θα του υποδειχτεί). Ο μετεωρολογικός 
σταθμός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί εντός τεραμήνου (4 ημερολογιακοί μήνες) 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να διενεργηθεί 
αρχικά η προσωρινή παραλαβή του εξοπλισμού και η εγκατάσταση (σε σημείο που θα του 
υποδειχτεί) και στη συνέχεια να δρομολογηθεί δεκαπενθήμερη δοκιμαστική λειτουργία, η οποία θα 
λάβει χώρα εντός του διαστήματος των τεσσάρων (4) μηνών. Κατόπιν ολοκλήρωσης της 
δοκιμαστικής λειτουργίας θα διενεργηθεί και η οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

3. Τρόπος πληρωμής: 50% με την ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού και 50% με την οριστική 
παραλαβή του εξοπλισμού, δηλαδή αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση (σε σημείο που θα του 
υποδειχτεί) και παρέλθει ο χρόνος δεκαπενθήμερης δοκιμαστικής λειτουργίας του εξοπλισμού. 

4. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομίσει 
ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου πριν την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 

Επισημαίνεται ότι με την αποστολή οικονομικής προσφοράς στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θεωρείται δεδομένη η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πρόσθετων 
όρων. 

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με σειρά κατάταξης με βάση τα εξής κριτήρια: 
 
1. Πλήρη Συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 

περιγράφονται ανωτέρω (βλ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ). 
2. Χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 
3. Χρόνος παράδοσης. Αν υπάρχουν προμηθευτές με την ίδια προσφερόμενη τιμή, τότε θα επιλεγεί 

αυτός με τον μικρότερο χρόνο παράδοσης, χωρίς να υπερβαίνεται ο χρόνος παράδοσης και 
εγκατάστασης (σε σημείο που θα του υποδειχτεί) όπως περιγράφεται ανωτέρω στο πεδίο των  
Πρόσθετων Όρων. Για μέγιστο χρόνο παράδοσης πάνω από τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, η 
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προσφορά θα απορρίπτεται. Σε περίπτωση που και ο χρόνος παράδοσης μεταξύ προμηθευτών είναι 
ο ίδιος ο ανάδοχος θα αναδεικνύεται με κλήρωση. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της εταιρείας, (Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, 
Θήβα) σε σφραγισμένο φάκελο που αναφέρει εξωτερικά «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μέχρι και την 
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ. 

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία θα είμαστε στη διάθεσή σας.  

 

 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών 
- Προς κάθε ενδιαφερόμενο 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
- Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών – Υποδ/νση Προμηθειών, Υπηρεσιών, Διαχείρισης     
  Υλικού & Υποδομών 
- Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων  
- Γραφείο Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας     
- Χρονολογικό Αρχείο 

                                                                                                                   

               Με εκτίμηση 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
  

 
   ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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