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Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια υδροµέτρων για να καλύψει τις ανάγκες του έτους 2018 όσο 
αφορά : 

 
• τοποθετήσεις νέων υδροµέτρων σε νέες συνδέσεις  
• αλλαγές προβληµατικών υδροµετρητών   
• τοποθετήσεις υδροµέτρων σε δηµόσια κτίρια του ∆ήµου Θέρµης 
• τοποθετήσεις υδροµέτρων στα αρδευτικά αγροτεµάχια 

. 
 

Χρονική διάρκεια σύµβασης, από την υπογραφή της σύµβασης και για δέκα µήνες.    
Ο συνολικός προϋπολογισµός της  προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 101.432,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 
24%. (81.800,00 ευρώ προ ΦΠΑ) και θα βαρύνει πιστώσεις του οικονοµικού έτους 2018  και θα 
χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ∆ΕΥΑΘ. 

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, µόνο βάσει της τιµής της. 
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών , δηλαδή προσφορών µε την ίδια συνολική τελική τιµή, η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία 
αυτών των οικονοµικών φορέων.   
 

Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Είδος µε α/α:     1 
Για ένα ογκοµετρικό Υδροµετρητή µεγέθους ½’’ in ,ξηρού τύπου, µετρολογικής κλάσης R160,  ονοµαστικής 
πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16 , µήκους L=110 mm,πλήρης µε παρελκόµενα ρακόρ σύνδεσης.  
Είδος µε α/α:     2 
Για ένα ογκοµετρικό Υδροµετρητή µεγέθους ¾’’ in, ξηρού τύπου, µετρολογικής κλάσης R160, ονοµαστικής  
πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16, µήκους L=130 mm, πλήρης µε παρελκόµενα ρακόρ σύνδεσης.  
  
Είδος µε α/α:     3 
Για ένα ογκοµετρικό Υδροµετρητή µεγέθους 1’’ in ,ξηρού τύπου, µετρολογικής κλάσης R160,  ονοµαστικής 
πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16, µήκους L=260 mm, πλήρης µε παρελκόµενα ρακόρ σύνδεσης.  
 
Είδος µε α/α:     4 
Για ένα ογκοµετρικό Υδροµετρητή µεγέθους 1½’’ in ,ξηρού τύπου, µετρολογικής κλάσης R160, ονοµαστικής 
πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16, µήκους L=310 mm, πλήρης µε παρελκόµενα ρακόρ σύνδεσης.  
 
Είδος µε α/α:     5 
Για ένα Υδροµετρητή µεγέθους 2’’ in ,ξηρού τύπου, µετρολογικής κλάσης R63,  ονοµαστικής πίεσης 
λειτουργίας ΜΑΡ16, µήκους L=310 mm ,πλήρης µε παρελκόµενα ρακόρ σύνδεσης , οριζόντιας θέσης.  

 
Είδος µε α/α:     6 
Για ένα Υδροµετρητή τύπου woltman µεγέθους 2½’’ in , µετρολογικής κλάσης R63, ονοµαστικής  πίεσης 
λειτουργίας ΜΑΡ16 , φλαντζωτός, οριζόντιας ( προαιρετικά και κάθετη θέση λειτουργίας).  

 
Είδος µε α/α:     7 
Για ένα Υδροµετρητή τύπου woltman µεγέθους 3’’ in , µετρολογικής κλάσης R63, ονοµαστικής  πίεσης 
λειτουργίας ΜΑΡ16 , φλαντζωτός , οριζόντιας ( προαιρετικά και κάθετη θέση λειτουργίας).  

 
.  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Θα είναι ειδικά κατασκευασµένοι για ασφαλή λειτουργία και µέτρηση ακριβείας σε δίκτυο διανοµής 
ποσίµου ύδατος. 
Οι µετρητές θα είναι για πίεση λειτουργίας 16 bar ΜΙΝ, και θερµοκρασία από 0,1 µέχρι 30 βαθµούς 
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Κελσίου [Κλάση Τ30]. 
Οι µετρητές θα τοποθετηθούν εντός φρεατίων επί του πεζοδροµίου, εντός κτιρίων, σε εξωτερικούς 
χώρους, σε οριζόντια η΄ κάθετη θέση λειτουργίας, καθώς και σε διατάξεις πολυκατοικιών (collecter). 
Οι προσφερόµενοι µετρητές θα πρέπει να είναι εγκεκριµένοι από την Ε.Ε. σύµφωνα µε την   
την οδηγία MID 22/2004 η΄ την νεότερη MID 32/2014. Οι µετρητές θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι 
σύµφωνα µε τον κανονισµό τυποποίησης ΙSO 4064 η΄ το ΕΝ 14154/2005. Όσον αφορά τα µετρολογικά 
τους στοιχεία, θα πληρούν τουλάχιστον τα προβλεπόµενα σύµφωνα µε την οδηγία MID 22/2004.  
Τα µεγέθη ,τα υλικά κατασκευής, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια  ενδείξεων, τα ανεκτά 
σφάλµατα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του µετρητικού 
µηχανισµού θα είναι σύµφωνα µε τους παραπάνω αναφερόµενους κανονισµούς και οδηγίες. Οι 
προσφερόµενοι µετρητές θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εγκρίσεως το οποίο θα επισυναφθεί στην 
προσφορά 
Για κατασκευαστικά κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα τεχνική συγγραφή  ισχύουν τα 
προβλεπόµενα από τα παραπάνω πρότυπα. 
Γίνονται δεκτοί υδροµετρητές που είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε άλλες ισοδύναµες ή αυστηρότερες 
προδιαγραφές, µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης  
και θα διαθέτουν απαραίτητα ή το σήµα έγκρισης προτύπων ή έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο 
Εµπορίου. Οι προσφερόµενοι µετρητές πρέπει να έχουν δοκιµαστεί µε επιτυχία από επιχειρήσεις 
ύδρευσης στην Ελλάδα ή την Ε.Ε. επί αρκετό χρόνο. Τούτο θα προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις που 
θα προσκοµίσει ο προµηθευτής µαζί µε την προσφορά του. 
 
 
I. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ - ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 
Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα στην ακρίβεια µέτρησης στην περιοχή µεταξύ της Qt συµπεριλαµβανοµένης  
και της Qmax δεν θα υπερβαίνει το +/- 2%.  
Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα στην ακρίβεια µέτρησης στην περιοχή µεταξύ της Qmin  και της Qt  δεν θα 
υπερβαίνει το  +/- 5% 
Μεγάλη σηµασία θα δοθεί από την ∆.Ε.Υ.Α.Θ  ,  στο σηµείο έναρξης καταγραφής ανεξάρτητα από το 
σφάλµα που πάντως θα πρέπει να βρίσκεται σε λογικά επίπεδα. 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δίνονται συνοπτικά στον πίνακα  1 
 
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Τα µετρολογικά στοιχεία που πρέπει να έχουν οι προσφερόµενοι µετρητές θα είναι τουλάχιστον τα 
προβλεπόµενα MID 22/2004 η΄ της νεότερης MID 32/2014. 
Μονάδα µέτρησης θα είναι το κυβικό µέτρο (m3) τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια αυτού. 
 Η πτώση πίεσης στη µεγίστη παροχή (Qmax)  δεν θα είναι µεγαλύτερη του ενός (1) bar. Στην παροχή 
αυτή ο µετρητής θα πρέπει να λειτουργεί για περιορισµένα χρονικά διαστήµατα χωρίς βλάβη του 
µηχανισµού και χωρίς υπέρβαση των προβλεπόµενων ορίων σφάλµατος. 
Η επιθυµητή ονοµαστική παροχή (Qn) ανάλογα µε το µέγεθος-διάµετρο στοµίου εισόδου του 
υδροµετρητή δίνεται στον πίνακα  1  και είναι το µισό της Qmax . Με την παροχή αυτή ο µετρητής θα 
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς µε τις αναφερόµενες προϋποθέσεις. 
Η ελάχιστη παροχή (Qmin) . Στην  παροχή αυτή  ο µετρητής θα έχει την  δυνατότητα καταγραφής χωρίς 
υπέρβαση του προβλεπόµενου ορίου σφάλµατος. 
Η µεταβατική παροχή (Qt) . Η περιοχή αυτή είναι το όριο διαχωρισµού των περιοχών ανεκτού σφάλµατος 
. 
 
Τα µετρολογικά στοιχεία των µετρητών θα αναφέρονται σαφώς στην προσφορά. 
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                                          ΠΙΝΑΚΑΣ  1 
 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ins) 

½ ¾ 1 1½ 2 2½ 3 

Ονοµαστική 
παροχή 
Qn(m3/h) 

2,5 5 10 16 25 63 100 

Πίεση 
λειτουργίας 
(bar) 

 16max 16max 16max 16max 16max 16max 16max 

Μέγιστη 
ανάγνωση 
(m3/h) 

99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 

Μήκος (mm)  110  130   260   310   310   
Σφάλµα 
µέτρησης 
στην ανωτέρα 
ζώνη Qt έως 
Qmax  

< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% 

Σφάλµα 
µέτρησης 
στην 
κατωτέρα 
ζώνη Qmin 
έως Qt. 

< 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% 

 
 
 
II. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Οι µετρητές πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε: 
Να εξασφαλίζεται µακρά χρήση χωρίς προβλήµατα.  
Να υπάρχει ικανοποιητική ασφάλεια έναντι σκόπιµης επέµβασης για αλλοίωση της ένδειξης ή βλάβης του 
µηχανισµού. 
Στην περίπτωση τυχαίας αντιστροφής νερού, οι µετρητές δεν πρέπει να υφίστανται βλάβη ή µεταβολή 
των µετρολογικών ιδιοτήτων τους. 
 
ΥΛΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΑ 
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων µερών των µετρητών, πρέπει να έχουν 
άριστη συµπεριφορά στις συνθήκες λειτουργίας. 
∆εν πρέπει να επηρεάζονται από ενδεχόµενες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας του νερού µέσα στα 
προβλεπόµενα όρια. 
Πρέπει να είναι ανθεκτικά σε εσωτερική ή εξωτερική διάβρωση ή να έχουν υποστεί την κατάλληλη 
αντιδιαβρωτική προστασία. 
Γενικά θα πρέπει τα υλικά να έχουν αρίστη αντοχή στις συνθήκες µεταφοράς, εγκατάστασης και 
λειτουργίας για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών. 
Ο προµηθευτής θα έχει την ευθύνη έναντι του νόµου στην περίπτωση που τα υλικά που 
χρησιµοποιήθηκαν αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στην δηµόσια υγεία. Η καταλληλότητα των 
χρησιµοποιούµενων υλικών από πλευράς υγιεινής (πλαστικό, διάφορα κράµατα, βαφή κ.λ.π) θα 
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό από το χηµείο του κράτους ή άλλου επίσηµου φορέα του Εσωτερικού ή 
Εξωτερικού ή ακόµη στην περίπτωση αδυναµίας των παραπάνω, θα αποδεικνύεται από τον 
κατασκευαστή ή προµηθευτή πρώτης ύλης. 
 
ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
Για την κατασκευή του εξωτερικού περιβλήµατος των µετρητών (σώµα,), θα χρησιµοποιηθεί κράµα 
ορείχαλκου µε περιεκτικότητα σε χαλκό 75% και σε κατάλληλη αναλογία Κασσίτερου, Ψευδαργύρου κ.λ. 
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που να εξασφαλίζει ικανοποιητικές µηχανικές ιδιότητες. Το κάλυµµα, το περίβληµα µετρ. µηχανισµού, 
µπορεί να είναι από άλλο ισοδύναµο από πλευράς αντοχής υλικό. 
Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί ορείχαλκος µε περιεκτικότητα σε χαλκό χαµηλότερη του 75% και 
µέχρι 57% ο προµηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς στην προσφορά του και απαραίτητα στο 
εσωτερικό του σώµατος των µετρητών θα γίνει αντιδιαβρωτική προστασία, το είδος της οποίας θα 
περιγράφεται στην προσφορά του. 
Αν για την κατασκευή του περιβλήµατος εφαρµοσθεί άλλη τεχνολογία π.χ. σφυρήλατα, πρέπει να γίνει 
αναφορά στην προσφορά από τον προµηθευτή µε πλήρη περιγραφή και στοιχεία. 
Η εξωτερική επιφάνεια του περιβλήµατος θα είναι λεία, χωρίς χυτευτικά ελαττώµατα και θα έχει υποστεί 
βαφή. 
Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, πόρων κ.λ. µε ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται. 
Ο µηχανισµός των µετρητών µπορεί να κατασκευασθεί από πλαστικά υλικά (POLYMER) αρκεί να 
ανταποκρίνονται άριστα στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 
Ο µηχανισµός πρέπει να χωρίζεται εύκολα σε κύρια µέρη που θα αποτελούν σετ και θα δίνουν την 
δυνατότητα αντικατάστασης µε απλό τρόπο επί τόπου, χωρίς αφαίρεση του µετρητή. Εξαίρεση γίνεται 
µόνο για το φίλτρο. 
Η ανάγνωση των ενδείξεων θα γίνεται ευκρινώς µέσα από πλαστικό ή το γυαλί. 
 
 
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ 
 
Οι µετρητές πρέπει να αντέχουν τη συχνή πίεση του νερού για την οποία είναι κατασκευασµένοι (πίεση 
λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήµατα ή ελαττώµατα όπως διαρροές, εφιδρώσεις των 
τοιχωµάτων, παραµορφώσεις κ.λ.π. Η πίεση λειτουργίας του µετρητή θα είναι 16 bar. 
Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να αποδείξει ότι ο µετρητής αντέχει χωρίς διαρροή, εφίδρωση των 
τοιχωµάτων, σε πίεση ίση µε 1,6 φορές τη µεγίστη πίεση λειτουργίας (δηλ 25 bar) εφαρµοζόµενη επί 15 
λεπτά. 
Κάθε µετρητής πρέπει να µπορεί να αντέξει χωρίς καταστροφή ή εµπλοκή πίεση 2 φορές τη µέγιστη 
πίεση λειτουργίας (κατ' ελάχιστον 32 bar) εφαρµοζόµενη επί 1 λεπτό.  Για την αποφυγή θραύσεων των 
καπακιών σε περίπτωση πλήγµατος τα υδρόµετρα  θα δοκιµαστούν στα 30 bar επί 1 λεπτό. 
 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 
Η απώλεια πιέσεως η οφειλοµένη στο µετρητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,25 bar υπό ονοµαστική 
παροχή Qn και το 1bar στην µεγίστη παροχή Qmax. 
Η καµπύλη των απωλειών λόγω τριβών συναρτήσει της παροχής θα επισυνάπτεται στην προσφορά. 
 
III. ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
Η διάταξη της ενδείξεως πρέπει να επιτρέπει την εύκολη, ασφαλή και σωστή ανάγνωση του όγκου του 
µετρουµένου νερού που εκφράζεται σε κυβικά µέτρα.Ο όγκος προκειµένου για µηχανισµούς ευθείας 
ανάγνωσης, δίδεται µε την ανάγνωση των διαδοχικών κατά σειρά ψηφίων που εµφανίζονται σε θυρίδες. 
Για µηχανισµούς µεικτής ανάγνωσης, ο όγκος δίδεται µε το συνδυασµό ευθείας και κυκλικής ανάγνωσης 
όπου µε ευθεία ανάγνωση θα καταγράφονται τα κυβικά µέτρα (µονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και 
µονάδες χιλιάδων κυβικών) και στην κυκλική, οι υποδιαιρέσεις του κυβικού µέτρου (εκατοντάδες, δεκάδες, 
µονάδες και δέκατα λίτρων). 
Για όλους τους τύπους µετρητικών µηχανισµών το µαύρο χρώµα είναι ενδεικτικό των κυβικών µέτρων και 
των πολλαπλασίων τους. Το κόκκινο χρώµα είναι ενδεικτικό των υποδιαιρέσεων του κυβικού µέτρου. 
Το µέγεθος των στοιχείων (αριθµών) θα είναι τέτοιο και θα έχουν αυτά τέτοια θέση σε σχέση µε την 
πλάκα ώστε να διαβάζονται εύκολα στις συνθήκες που είναι τοποθετηµένοι οι υδροµετρητές (εντός 
φρεατίων). ∆ηλαδή θα είναι ευχερής η ανάγνωση από απόσταση τουλάχιστον 1 m και υπό γωνία 30 
µοιρών από την κατακόρυφο και θα έχουν τα στοιχεία µε ύψος τουλάχιστον 4mm. 
Τα στοιχεία επί της πλάκας στους µηχανισµούς µεικτής ανάγνωσης θα έχουν ύψος 3mm τουλάχιστον. 
Για την άµεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του µηχανισµού και για την ρύθµιση του υδροµετρητού 
µε ηλεκτρονικό όργανο θα υπάρχει συµπληρωµατική διάταξη µε αστερίσκο σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διεθνείς προδιαγραφές. 
Στην πλάκα του µετρητικού µηχανισµού θα υπάρχουν τα παρακάτω αναφερόµενα στοιχεία. 
Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή ή το σήµα του εργοστασίου  
Την µετρολογική κατηγορία (κλάση)  
Η ονοµαστική ωριαία παροχή σε m3/h 
Το έτος κατασκευής 
Το σήµα έγκρισης προτύπου της Ε.Ε ή ο αριθµός έγκρισης κυκλοφορίας του Υπουργείου Εµπορίου 
Η µονάδα µέτρησης του όγκου του διερχόµενου νερού  
Την µέγιστη πίεση λειτουργίας.  
Η θέση λειτουργίας όπου µε το χαρακτηριστικό Η θα δηλώνεται η οριζόντια θέση και V η κάθετη. 
Ο µηχανισµός ένδειξης κυβικών µέτρων ευθείας ανάγνωσης θα είναι µέσα σε σφραγισµένο ειδικό χώρο . 
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Όλοι οι τύποι  υδροµετρητών θα έχουν δυνατότητα µηδενισµού του 
µετρητικού µηχανισµού. 
 
 
IV. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 
Οι µετρητές θα είναι εφοδιασµένοι µε διάταξη ρυθµίσεως που θα επιτρέπει την ρύθµιση στην ακρίβεια 
λειτουργίας τους µέσα στα ανεκτά όρια του σφάλµατος. 
Η διάταξη ρυθµίσεως θα είναι εσωτερική κάτω από το καταγραφικό µηχανισµό. 
 
 
V. ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Το µήκος του σώµατος των µετρητών από άκρο σε άκρο χωρίς τα ενωτικά εξαρτήµατα (λυόµενους 
σύνδεσµους-ρακόρ) πρέπει να είναι απαραιτήτως ανάλογα µε το µέγεθος όπως αναγράφεται στον 
πίνακα. 
Στο στόµιο εισαγωγής νερού στους µετρητές θα προσαρµόζεται φίλτρο , του οποίου η ελεύθερη 
επιφάνεια θα είναι τουλάχιστον διπλάσια από την διατοµή εισόδου του νερού . 
Στο άκρο εξόδου του υδροµετρητή θα υπάρχει ένθετη βαλβίδα αντεπιστροφής ανθεκτική στην οξείδωση 
τύπου ocean κατάλληλη για πόσιµο νερό. Τό κόστος της θα συνυπολογιστεί στην τιµή προσφοράς. 
Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι θα ναι κατασκευασµένοι από EPDM/NBR  η΄ άλλο ισοδύναµο υλικό και θα είναι 
κατάλληλο για χρήση σε πόσιµο νερό.  
Στο σώµα των µετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήµανση της κατεύθυνσης ροής µε βέλος επαρκούς 
µεγέθους σε µία τουλάχιστον θέση. 
Ο αριθµός σειράς των µετρητών θα χαράζεται στο µέταλλο ή θα είναι τυπωµένος στο πλαστικό 
περίβληµα του µετρικού µηχανισµού. Η µία θέση θα είναι κατά προτίµηση στο άνω µέρος της στεφάνης 
του περιβλήµατος του µετρητικού µηχανισµού µε ύψος στοιχείων 5-8 mm. Οι µετρητές θα φέρουν τους 
αριθµούς σειράς που θα υποδείξει η  ∆ΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ . 
Στο κάλυµµα των µετρητών θα υπάρχει µε ανάγλυφη σήµανση η επωνυµία ή το σήµα του εργοστασίου 
κατασκευής. 
Για  την σφράγιση των µετρητών  οι προεξοχές που υπάρχουν στο περίβληµα του µετρητικού 
µηχανισµού για την κοχλίωσή του στο σώµα, θα είναι τρυπηµένες µε διάµετρο µεγαλύτερη ή ίση των 2 
mm. Τρυπηµένος µε την ίδια διάµετρο θα είναι και ο προστατευτικός κοχλίας της βαλβίδας ρύθµισης 
(προαιρετικά στα ογκοµετρικά υδρόµετρα).  
Η άρθρωση συναρµογής καλύµµατος-περιβλήµατος µετρητικού µηχανισµού πρέπει να εξασφαλίζει 
ασφαλή και οµαλή λειτουργικότητα. 
 
Τα κάλυµµα (καπάκι) του υδροµετρητή  να  είναι συνθετικό πλαστικό υψηλής αντοχής ή ορειχάλκινο.. 
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VI.                ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. 
Μετρ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Για ένα ογκοµετρικό Υδροµετρητή µεγέθους ½’’ in ,ξηρού τύπου, 
µετρολογικής κλάσης R160,  ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16 , 
µήκους L=110 mm,πλήρης µε παρελκόµενα ρακόρ σύνδεσης.  

ΤΜΧ 1400 

2 
Για ένα ογκοµετρικό Υδροµετρητή µεγέθους ¾’’ in, ξηρού τύπου, 
µετρολογικής κλάσης R160, ονοµαστικής  πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16, 
µήκους L=130 mm, πλήρης µε παρελκόµενα ρακόρ σύνδεσης.  

ΤΜΧ 200 

3 
Για ένα ογκοµετρικό Υδροµετρητή µεγέθους 1’’ in ,ξηρού τύπου, 
µετρολογικής κλάσης R160,  ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16, 
µήκους L=260 mm, πλήρης µε παρελκόµενα ρακόρ σύνδεσης.  

ΤΜΧ 140 

4 
Για ένα ογκοµετρικό Υδροµετρητή µεγέθους 1½’’ in ,ξηρού τύπου, 
µετρολογικής κλάσης R160, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16, 
µήκους L=310 mm, πλήρης µε παρελκόµενα ρακόρ σύνδεσης.  

ΤΜΧ 60 

5 
Για ένα Υδροµετρητή µεγέθους 2’’ in ,ξηρού τύπου, µετρολογικής κλάσης 
R63,  ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16, µήκους L=310 mm ,πλήρης 
µε παρελκόµενα ρακόρ σύνδεσης , οριζόντιας θέσης. 

ΤΜΧ 5 

6 

Για ένα Υδροµετρητή τύπου woltman µεγέθους 2½’’ in , µετρολογικής 
κλάσης R63, ονοµαστικής  πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16 , φλαντζωτός, 
οριζόντιας ( προαιρετικά και κάθετη θέση λειτουργίας).  
 
. 

ΤΜΧ 10 

7 
Για ένα Υδροµετρητή τύπου woltman µεγέθους 3’’ in , µετρολογικής κλάσης 
R63, ονοµαστικής  πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16 , φλαντζωτός , οριζόντιας ( 
προαιρετικά και κάθετη θέση λειτουργίας). 

ΤΜΧ 20 

 
Παρατηρήσεις :Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης διατηρεί το δικαίωµα να µπορεί να τροποποιεί κατά τη διάρκειά 

της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, είτε µε µείωση, είτε µε αύξηση, είτε µε 
αλλαγή των επιµέρους ποσοτήτων, χωρίς όµως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού 
της. Η Αναθέτουσα αρχή  έχει το δικαίωµα να µην εξαντλήσει τις συµβατικές αξίες . Ακόµα η σύµβαση θα 
µπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίµηνο επί πλέον από την ηµεροµηνία λήξης της 
και κατόπιν έγκρισης του αρµόδιου οργάνου υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες και πάντως χωρίς να 
γίνει υπέρβαση του προϋπολογισµού της δαπάνης.   

 
 
 

 
Θέρµη, 21/12/2017 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρµη, 21/12/2017 

Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. ∆ΕΥΑΘ  
 
 
 
 
 

Θ.ΠΑΣΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΡΜΗΣ (∆.E.Y.Α.Θ.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ 2018»     
Αριθ. Μελέτης:34/2017 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1°  

Η προετοιµασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης προµηθειών 
διέπεται από τις διατάξεις:  
• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».   

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 

και άλλες διατάξεις».  

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

• Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων».  

• Του Π.∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».  

• Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.  

• Της αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό 

∆ηµόσιο Έγγραφο».  

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

• Του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 
 

ΑΡΘΡΟ 2° 
 
Τρόπος εκτέλεσης της  προµήθειας-κριτήριο ανάθεσης 
 
Ο τρόπος  εκτέλεσης  της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει η ∆ΕΥΑ 
Θέρµης.  
Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής. 
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ΑΡΘΡΟ 3° 
 
Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή του υλικού θα γίνει τµηµατικά σε δέκα ( 10 ) µήνες και θα αρχίσει αµέσως µετά την 
υπογραφή της σύµβασης.  
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης διατηρεί το δικαίωµα να µπορεί να τροποποιεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς 
να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, είτε µε µείωση, είτε µε αύξηση, είτε µε αλλαγή των 
επιµέρους ποσοτήτων, χωρίς όµως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού της. Η 
Αναθέτουσα αρχή  έχει το δικαίωµα να µην εξαντλήσει τις συµβατικές αξίες . Ακόµα η σύµβαση θα µπορεί 
να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίµηνο επί πλέον από την ηµεροµηνία λήξης της και 
κατόπιν έγκρισης του αρµόδιου οργάνου υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες και πάντως χωρίς να 
γίνει υπέρβαση του προϋπολογισµού της δαπάνης.   
H παραλαβή των τµηµάτων του συµβατικού αντικειµένου γίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής προµηθειών που θα ορίσει το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ . Κατά την διαδικασία παραλαβής 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος παρουσία του αναδόχου. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών 
γίνεται µακροσκοπικά. 
Ανάλογα µε τις ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης η παράδοση των ειδών της προµήθεια θα γίνεται (εντός 24 
ωρών από την παραγγελία) στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η µεταφορά θα γίνει µε µεταφορικά 
µέσα του προµηθευτή, αφού προηγουµένως γίνει συνεννόηση µε τη ∆ΕΥΑΘ. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει τα πρωτόκολλα παραλαβής – 
απόρριψης  των υλικών σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε 
τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 
κυρώσεις. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

 

 
Θέρµη, 21/12/2017 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

ΜΑΝΟΥΣΑΡΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρµη, 21/12/2017 

Η ∆ιευθύντρια ∆.Ο.Υ. ∆ΕΥΑΘ  
 
 
 
 
 

ΚΩΣΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ  
ΠΕ ∆/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Σελίδα 10 από 10 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΡΜΗΣ (∆.E.Y.Α.Θ.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ 2018»     
Αριθ. Μελέτης:  34/2017 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. 
Μετρ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Για ένα ογκοµετρικό Υδροµετρητή µεγέθους ½’’ in 
,ξηρού τύπου, µετρολογικής κλάσης R160,  
ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16 , µήκους 
L=110 mm,πλήρης µε παρελκόµενα ρακόρ σύνδεσης.  

ΤΜΧ 

1400 26,70 37.380,00 

2 

Για ένα ογκοµετρικό Υδροµετρητή µεγέθους ¾’’ in, 
ξηρού τύπου, µετρολογικής κλάσης R160, 
ονοµαστικής  πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16, µήκους 
L=130 mm, πλήρης µε παρελκόµενα ρακόρ 
σύνδεσης. 

ΤΜΧ 

200 38,00 7.600,00 

3 

Για ένα ογκοµετρικό Υδροµετρητή µεγέθους 1’’ in 
,ξηρού τύπου, µετρολογικής κλάσης R160,  
ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16, µήκους 
L=260 mm, πλήρης µε παρελκόµενα ρακόρ 
σύνδεσης. 

ΤΜΧ 

140 150,00 21.000,00 

4 

Για ένα ογκοµετρικό Υδροµετρητή µεγέθους 1½’’ in 
,ξηρού τύπου, µετρολογικής κλάσης R160, 
ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας ΜΑΡ16, µήκους 
L=310 mm, πλήρης µε παρελκόµενα ρακόρ 
σύνδεσης.  

ΤΜΧ 

60 182,00 10.920,00 

5 

Για ένα Υδροµετρητή µεγέθους 2’’ in ,ξηρού τύπου, 
µετρολογικής κλάσης R63,  ονοµαστικής πίεσης 
λειτουργίας ΜΑΡ16, µήκους L=310 mm ,πλήρης µε 
παρελκόµενα ρακόρ σύνδεσης , οριζόντιας θέσης 

ΤΜΧ 

5 136,00 680,00 

6 

Για ένα Υδροµετρητή τύπου woltman µεγέθους 2½’’ 
in , µετρολογικής κλάσης R63, ονοµαστικής  πίεσης 
λειτουργίας ΜΑΡ16 , φλαντζωτός, οριζόντιας και 
κάθετης θέσης λειτουργίας. ( προαιρετικά και κάθετη 
θέση λειτουργίας).  

ΤΜΧ 

10 132,00 1.320,00 

7 

Για ένα Υδροµετρητή τύπου woltman µεγέθους 3’’ in 
, µετρολογικής κλάσης R63, ονοµαστικής  πίεσης 
λειτουργίας ΜΑΡ16 , φλαντζωτός , οριζόντιας και 
κάθετης θέσης λειτουργίας. ( προαιρετικά και κάθετη 
θέση λειτουργίας).  

ΤΜΧ 

20 145,00 2.900,00 

ΣΥΝΟΛΟ 81.800,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 19.632,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 101.432,00€ 

 
Θέρµη, 21/12/2017 

Ο Συντάξας 
 
 

ΜΑΝΟΥΣΑΡΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρµη, 21/12/2017 

Η ∆ιευθύντρια ∆.Ο.Υ. ∆ΕΥΑΘ  
 
 

ΚΩΣΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ  
ΠΕ ∆/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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