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ΜΔΛΔΣΗ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΔΣΟΤ 2019» 
CPV: 38411000-9 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 35.050,00  €. 
(ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α.) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
- Σερληθή Έθζεζε 
- Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  
- Πξνυπνινγηζκφο 
- Έληππν πξνζθνξάο 

 



ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 2 από 13 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΖ (Γ.E.Y.Α.Θ.) 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Πξνκήζεηα: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΔΣΟΤ 2019»                    
 
     
Αξηζ. Μειέηεο:  3/2019 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 3/2019 κειέηε πξνυπνινγηζκνχ 35.050,00 € πιένλ Φ.Π.Α (43.462,00.€ 

κε ΦΠΑ), πξφθεηηαη ε ππεξεζία λα πξνβεί   ζηελ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2019»  πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπνζέηεζεο λέσλ θαη αληηθαηάζηαζεο 
παιαηψλ ή θαηεζηξακκέλσλ πδξνκεηξεηψλ ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ, πξνθεξχζζνληαο  
ζπλνπηηθό δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
ρακειόηεξε πξνζθνξά.  
 

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί  από ίδιοσς πόροσς της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

 
 

Ζ  εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη πηζηψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019-2020. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Θέξκε, 9/1/2019 
Ο πληάμαο 

 
 
 
 
 

     Γ. ΚΟΤΟΤΛΖ 
ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΤΓΡΔΤΖ 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Θέξκε, 9/1/2019 

Η Γηεπζύληξηα Σ.Τ. ΓΔΤΑΘ  
 
 
 
 
 

Θ.ΠΑΗΑ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ 
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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1° 
 
Γηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 
 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 
1. ηνπ Ν.1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη 

Απνρεηεχζεσο» 
2. ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2° 
 
Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο  πξνκήζεηαο-θξηηήξην αλάζεζεο 
 
Ο ηξφπνο  εθηέιεζεο  ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε 
ΓΔΤΑ Θέξκεο.  
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3° 
 
Παξαιαβή πιηθψλ 
 
Η πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά γηα έλα (1) έηνο 
από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο , ην αξγόηεξν δπν ( 2) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ 
παξαγγειία ηνπο θαη ε κεηαθνξά βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΖ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξνθήζεη φζε απφ ηελ πξνκήζεηα απαηηνχλ νη 
αλάγθεο ηεο . Οη πνζόηεηεο κπνξνύλ λα απμνκεηώλνληαη ρσξίο όκσο ηελ αύμεζε ηνπ 
πνζνύ ηεο ζύκβαζεο .ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνκεζεχζεη ηα πιηθά κε ηελ ήδε απφ ηελ ζχκβαζε ζπκθσλεζείζα ηηκή θαη πνηφηεηα. Μεηά από 
ζπκθσλία ησλ δπν κεξώλ κπνξεί λα ππάξμεη επέθηαζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηξεηο επηπιένλ 
κήλεο. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. 
 
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε 
επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ηνπ παξαιακβαλνκέλνπ είδνπο 
ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ απηνχ. 
 
Δθφζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο σο άλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληφο ηεο απφ 
ηεο ηδίαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ε Γ.Δ.Τ.Α.Θ. δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε 
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθεξφηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 
ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. 
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Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε ηνπ αλαδφρνπ. Μεηά ηελ 
πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εγγπήζεσο ελεξγείηαη, βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, ε νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ 
 

   1.  Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ Δπηηξνπή παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη θαηά ην 
ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε.  

   2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηζκέλν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, 
ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016. 

   3. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαιείηαη λα παξαζηεί εθφζνλ ην επηζπκεί o 
πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Δθφζνλ δελ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε ν πνηνηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

     α) Με καθξνζθνπηθφ έιεγρν 
     β) Με πξαθηηθή δνθηκαζία 

   4. Μεηά ηνλ  καθξνζθνπηθφ έιεγρν  ζπληάζζεηαη ην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Μεηά 
ηελ πξαθηηθή δνθηκαζία θαη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο  
παξαιαβήο ή απφξξηςεο. 

   5. ε πεξίπησζε έλζηαζεο ηνπ πξνκεζεπηή, δηαθσλίαο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο ή ζε 
πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο αιιά 
ελδέρεηαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δελ ζπληάζζεηαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν αιιά ην 
πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο ζην νπνίν εθηίζεληαη νη ιφγνη απφξξηςεο, 
νη ηπρφλ ελζηάζεηο ή επηθπιάμεηο, θαη νη γλσκαηεχζεηο ηίζεηαη ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξηλ απνθαζίζεη νξηζηηθά κπνξεί λα δεηήζεη λα 
εμεηαζζεί ην πξντφλ απφ δεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή παξαιαβήο ή λα δεηήζεη ηε δηελέξγεηα 
ειέγρνπ απφ θξαηηθά ή παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα. 

   6. ε πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο απφ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή ή απφ θξαηηθά εξγαζηήξηα γίλεηαη 
κεηά απφ έλζηαζε ηνπ πξνκεζεπηή, ηα ηπρφλ έμνδα βαξχλνπλ απηφλ, δηαθνξεηηθά βαξχλνπλ 
ηνλ θνξέα ηεο πξνκήζεηαο.   

  7. Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επί ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ παξφληνο 
ζπληάζζεηαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ή 
απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα αλ ζπγθξνηήζεθε ηέηνηα. 

  8. Σν νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ε πεξίπησζε 
πνπ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζηελ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θαη δελ έρεη ιεθζεί 
ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. γηα ηελ έγθξηζε ή απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 
απηή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

  9. Σα πηζηνπνηεηηθά παξαιαβήο ή απφξξηςεο θνηλνπνηνχληαη κε απφδεημε ζηνλ  πξνκεζεπηή. 
 
 

10. Σα κέιε ησλ Δπηηξνπώλ παξαιαβήο ππνρξενύληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζ' απηήλ, 
ζηελ πεξίπησζε δε δηαθσλίαο δηαηππώλνπλ απηή επί ηνπ πξσηνθόιινπ 
παξαιαβήο θαη δελ δηθαηνύληαη λα αξλεζνύλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ ή 
λα δηαηππώζνπλ ηδηαηηέξσο ηελ δηαθσλία ηνπο. 

 
Θέξκε, 09/01/2019. 

Ο πληάμαο 
 
 
 
 
 

ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ 

Εσληαλνχ Μαξία 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Θέξκε, 10/01/2019 

Ζ Γ/ληξηα Oηθ/θσλ θαη Γηνη/θσλ Τπεξεζηψλ 
 
 
 
 
 

Κσζηίθα Μαξία 
ΠΔ Γηνη/θνπ Οηθ/θνπ 
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                                         ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Δίδνο κε α/α:     1 
Γηα έλα νγθνκεηξηθφ Τδξνκεηξεηή κεγέζνπο ½’’ in ,μεξνχ ηχπνπ, κεηξνινγηθήο θιάζεο R160,  
νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ΜΑΡ16 , κήθνπο L=110 mm,πιήξεο κε παξειθφκελα ξαθφξ 
ζχλδεζεο.  
 
Δίδνο κε α/α:     2 
Γηα έλα νγθνκεηξηθφ Τδξνκεηξεηή κεγέζνπο ¾’’ in, μεξνχ ηχπνπ, κεηξνινγηθήο θιάζεο R160, 
νλνκαζηηθήο  πίεζεο ιεηηνπξγίαο ΜΑΡ16, κήθνπο L=130 mm, πιήξεο κε παξειθφκελα ξαθφξ 
ζχλδεζεο.  
  
Δίδνο κε α/α:     3 
Γηα έλα νγθνκεηξηθφ Τδξνκεηξεηή κεγέζνπο 1’’ in ,μεξνχ ηχπνπ, κεηξνινγηθήο θιάζεο R160,  
νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ΜΑΡ16, κήθνπο L=260 mm, πιήξεο κε παξειθφκελα ξαθφξ 
ζχλδεζεο.  
 

Δίδνο κε α/α:     4 
Γηα έλα νγθνκεηξηθφ Τδξνκεηξεηή κεγέζνπο 1½’’ in ,μεξνχ ηχπνπ, κεηξνινγηθήο θιάζεο R160, 
νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ΜΑΡ16, κήθνπο L=300 mm, πιήξεο κε παξειθφκελα ξαθφξ 
ζχλδεζεο.  
 
Δίδνο κε α/α:     5 
Γηα έλα Τδξνκεηξεηή κεγέζνπο 2’’ in ,μεξνχ ηχπνπ, κεηξνινγηθήο θιάζεο R63,  νλνκαζηηθήο 
πίεζεο ιεηηνπξγίαο ΜΑΡ16, κήθνπο L=300 mm ,πιήξεο κε παξειθφκελα ξαθφξ ζχλδεζεο , 
νξηδφληηαο ζέζεο.  
 

Δίδνο κε α/α:     6 
Γηα έλα Τδξνκεηξεηή ηχπνπ woltman κεγέζνπο 2½’’ in , κεηξνινγηθήο θιάζεο R63, νλνκαζηηθήο  
πίεζεο ιεηηνπξγίαο ΜΑΡ16 , θιαληδσηφο, νξηδφληηαο ( πξναηξεηηθά θαη θάζεηε ζέζε ιεηηνπξγίαο).  
 

Δίδνο κε α/α:     7 
Γηα έλα Τδξνκεηξεηή ηχπνπ woltman κεγέζνπο 3’’ in , κεηξνινγηθήο θιάζεο R63, νλνκαζηηθήο  
πίεζεο ιεηηνπξγίαο ΜΑΡ16 , θιαληδσηφο , νξηδφληηαο ( πξναηξεηηθά θαη θάζεηε ζέζε ιεηηνπξγίαο). 
  

Γηα ηνπο  πδξνκεηξεηέο κεγέζνπο  ½΄΄ , ¾΄΄ θαη 1΄΄  ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε  δηάηαμε 

πξνζηαζίαο (πιαζηηθέο αζθάιεηεο) πνπ δελ ζα επηηξέπεη ηελ αιιαγή θαηεχζπλζεο ξνήο ή ηελ 
απεγθαηάζηαζε απφ ην δίθηπν ρσξίο ηελ θαηαζηξνθή ηεο δηάηαμεο πξνζηαζίαο.  
Οη πιαζηηθέο αζθάιεηεο (ηεκάρηα δχν – κία πξίλ θαη κία κεηά ηνλ πδξνκεηξεηή) ησλ ελσηηθψλ 
παξεκβπζκάησλ (ξαθφξ) ησλ πδξνκεηξεηψλ ζα ηνπνζεηνχληαη γηα ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 
απεγθαηάζηαζε ηνπ πδξνκεηξεηή.  
Ζ ζθξαγίδα ζα απνηειείηαη απφ δχν παλνκνηφηππα αλεμάξηεηα ηκήκαηα, ζα ηνπνζεηείηαη θπθιηθά 
(εμσηεξηθά) επί ηνπ πεξηθνριίνπ θαη δελ ζα επηηξέπεη ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ κεηξεηή απφ 
ηελ γξακκή θαηαλάισζεο, θαζψο θαη ηελ αιιαγή θαηεχζπλζεο ξνήο ηνπ κεηξεηή ρσξίο ηελ 
εκθαλή θαηαζηξνθή ηεο.  
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Ζ δηάηαμε αζθάιηζεο ζηελ αζθάιεηα ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο 
ζθξαγίδαο (ζε θάζε ηκήκα ηεο) ψζηε λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο - παξέκβαζεο απφ 
ηξίηνπο.  
Ζ ηνπνζέηεζε ηεο δηάηαμεο αζθάιηζεο ζα γίλεηαη ρσξίο ηελ ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ.  
Θα είλαη θαηάιιειεο γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο -10νC έσο +50νC. 
 
 
ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
Θα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνη γηα αζθαιή ιεηηνπξγία θαη κέηξεζε αθξηβείαο ζε δίθηπν 
δηαλνκήο πνζίκνπ χδαηνο. 
Οη κεηξεηέο ζα είλαη γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 bar ΜΗΝ, θαη ζεξκνθξαζία απφ 0,1 κέρξη 30 
βαζκνχο Κειζίνπ [Κιάζε Σ30]. 
Οη κεηξεηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο θξεαηίσλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, εληφο θηηξίσλ, ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζε νξηδφληηα ε΄ θάζεηε ζέζε ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ζε δηαηάμεηο 
πνιπθαηνηθηψλ (collecter). 
Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ηελ Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ   
ηελ νδεγία MID 22/2004 ε΄ ηελ λεφηεξε MID 32/2014. Οη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηππνπνίεζεο ΗSO 4064 ε΄ ην ΔΝ 14154/2005. 
Όζνλ αθνξά ηα κεηξνινγηθά ηνπο ζηνηρεία, ζα πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα πξνβιεπφκελα ζχκθσλα 
κε ηελ νδεγία MID 22/2004.  
Σα κεγέζε ,ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε αθξίβεηα  ελδείμεσλ, ηα αλεθηά 
ζθάικαηα, ε πηψζε πίεζεο, ε ζηεγαλφηεηα, ε αληνρή ζηελ πίεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο θαλνληζκνχο θαη 
νδεγίεο. Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ εγθξίζεσο ην νπνίν 
ζα επηζπλαθζεί ζηελ πξνζθνξά 
Γηα θαηαζθεπαζηηθά θιπ ζηνηρεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ηερληθή ζπγγξαθή  
ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα παξαπάλσ πξφηππα. 
Γίλνληαη δεθηνί πδξνκεηξεηέο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζύκθσλα κε άιιεο ηζνδύλακεο 
ή απζηεξόηεξεο πξνδηαγξαθέο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο  θαη ζα δηαζέηνπλ απαξαίηεηα ή ην ζήκα έγθξηζεο 
πξνηύπσλ ή έγθξηζε θπθινθνξίαο από ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ. Οη πξνζθεξόκελνη 
κεηξεηέο πξέπεη λα έρνπλ δνθηκαζηεί κε επηηπρία από επηρεηξήζεηο ύδξεπζεο ζηελ 
Διιάδα ή ηελ Δ.Δ. επί αξθεηό ρξόλν.  

 
 

 

ΑΚΡΙΒΔΙΑ ΔΝΓΔΙΞΔΩΝ - ΜΔΓΙΣΑ ΑΝΔΚΣΑ ΦΑΛΜΑΣΑ 
Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q2 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  θαη ηεο Q4 δελ ζα ππεξβαίλεη ην +/- 2%.  
Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο Q1  θαη ηεο Q2  δελ 
ζα ππεξβαίλεη ην  +/- 5% 
Μεγάιε ζεκαζία ζα δνζεί απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Θ  , ζην ζεκείν έλαξμεο θαηαγξαθήο αλεμάξηεηα απφ 
ην ζθάικα πνπ πάλησο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ινγηθά επίπεδα. 
Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα  1. 
 
 
ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 
 Σα κεηξνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
ηα πξνβιεπφκελα MID 22/2004  ε΄ ηεο λεφηεξεο MID 32/2014. 
Μνλάδα κέηξεζεο ζα είλαη ην θπβηθφ κέηξν (m3) ηα πνιιαπιάζηα θαη ππνπνιιαπιάζηα απηνχ. 
  Ζ πηψζε πίεζεο ζηε κεγίζηε παξνρή (Q4)  δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ελφο (1) bar. ηελ 
παξνρή απηή ν κεηξεηήο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί γηα πεξηνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ρσξίο 
βιάβε ηνπ κεραληζκνχ θαη ρσξίο ππέξβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ ζθάικαηνο. 
 Ζ επηζπκεηή νλνκαζηηθή παξνρή (Q3) αλάινγα κε ην κέγεζνο - δηάκεηξν ζηνκίνπ εηζφδνπ ηνπ 
πδξνκεηξεηή δίλεηαη ζηνλ πίλαθα  1  θαη είλαη ην κηζφ ηεο Q4 . Με ηελ παξνρή απηή ν κεηξεηήο ζα 
πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζπλερψο κε ηηο αλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο. 
 Ζ ειάρηζηε παξνρή (Q1) . ηελ  παξνρή απηή  ν κεηξεηήο ζα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο 
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ρσξίο ππέξβαζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ νξίνπ ζθάικαηνο. 
 Ζ κεηαβαηηθή παξνρή (Q2) . Ζ πεξηνρή απηή είλαη ην φξην δηαρσξηζκνχ ησλ πεξηνρψλ αλεθηνχ 
ζθάικαηνο . 
 

Σα κεηξνινγηθά ζηνηρεία ησλ κεηξεηψλ ζα αλαθέξνληαη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά. 
                                        
                                   ΠΙΝΑΚΑ  1 
 

ΜΔΓΔΘΟ 
(ins) 

½ ¾ 1 1½ 2 2½ 3 

Ολνκαζηηθή 
παξνρή 
Q3(m3/h) 

2,5 5 10 16 25 63 100 

Πίεζε 
ιεηηνπξγίαο 
(bar) 

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

Μέγηζηε 
αλάγλσζε 
(m3/h) 

99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 

Μήθνο (mm)  110  130   260   300   300   

θάικα 
κέηξεζεο 
ζηελ αλσηέξα 
δψλε Q2 έσο 
Q4 

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

θάικα 
κέηξεζεο 
ζηελ 
θαησηέξα 
δψλε Q1 έσο 
Q2 

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

 
 
 
 
I. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  
Οη κεηξεηέο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε: 
Να εμαζθαιίδεηαη καθξά ρξήζε ρσξίο πξνβιήκαηα.  
Να ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή αζθάιεηα έλαληη ζθφπηκεο επέκβαζεο γηα αιινίσζε ηεο έλδεημεο ή 
βιάβεο ηνπ κεραληζκνχ. 
ηελ πεξίπησζε ηπραίαο αληηζηξνθήο λεξνχ, νη κεηξεηέο δελ πξέπεη λα πθίζηαληαη βιάβε ή 
κεηαβνιή ησλ κεηξνινγηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. 
 

ΤΛΗΚΑ - ΓΔΝΗΚΑ 
Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ησλ κεηξεηψλ, πξέπεη 
λα έρνπλ άξηζηε ζπκπεξηθνξά ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 
Γελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη απφ ελδερφκελεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ κέζα 
ζηα πξνβιεπφκελα φξηα. 
Πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή δηάβξσζε ή λα έρνπλ ππνζηεί ηελ θαηάιιειε 
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. 
Γεληθά ζα πξέπεη ηα πιηθά λα έρνπλ αξίζηε αληνρή ζηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ. 
Ο πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ δεκφζηα πγεία. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ απφ πιεπξάο πγηεηλήο (πιαζηηθφ, δηάθνξα θξάκαηα, βαθή θ.ι.π) ζα 
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απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ απφ ην ρεκείν ηνπ θξάηνπο ή άιινπ επίζεκνπ θνξέα ηνπ 
Δζσηεξηθνχ ή Δμσηεξηθνχ ή αθφκε ζηελ πεξίπησζε αδπλακίαο ησλ παξαπάλσ, ζα 
απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή πξνκεζεπηή πξψηεο χιεο. 
 

ΤΛΗΚΑ - ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ησλ κεηξεηψλ (ζψκα), ζα ρξεζηκνπνηεζεί θξάκα 

νξείραιθνπ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ 75% θαη ζε θαηάιιειε αλαινγία Καζζίηεξνπ, 
Φεπδαξγχξνπ θ.ι.π πνπ λα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο. Σν θάιπκκα, ην 
πεξίβιεκα κεηξ. κεραληζκνχ, κπνξεί λα είλαη απφ άιιν ηζνδχλακν απφ πιεπξάο αληνρήο πιηθφ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί νξείραιθνο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ ρακειφηεξε ηνπ 
75% θαη κέρξη 57% ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη 
απαξαίηεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ ζα γίλεη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία, ην 
είδνο ηεο νπνίαο ζα πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 
Αλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πεξηβιήκαηνο εθαξκνζζεί άιιε ηερλνινγία π.ρ. ζθπξήιαηα, πξέπεη λα 
γίλεη αλαθνξά ζηελ πξνζθνξά απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε πιήξε πεξηγξαθή θαη ζηνηρεία. 
Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ πεξηβιήκαηνο ζα είλαη ιεία, ρσξίο ρπηεπηηθά ειαηηψκαηα θαη ζα έρεη 
ππνζηεί βαθή. 
Ζ πιήξσζε ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, πφξσλ θ.ι. κε μέλε χιε ή θφιιεζε απαγνξεχεηαη. 
Ο κεραληζκφο ησλ κεηξεηψλ κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί απφ πιαζηηθά πιηθά (POLYMER) αξθεί λα 
αληαπνθξίλνληαη άξηζηα ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. 
Ο κεραληζκφο πξέπεη λα ρσξίδεηαη εχθνια ζε θχξηα κέξε πνπ ζα απνηεινχλ ζεη θαη ζα δίλνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο κε απιφ ηξφπν επί ηφπνπ, ρσξίο αθαίξεζε ηνπ κεηξεηή. Δμαίξεζε 
γίλεηαη κφλν γηα ην θίιηξν. 
Ζ αλάγλσζε ησλ ελδείμεσλ ζα γίλεηαη επθξηλψο κέζα απφ πιαζηηθφ ή ην γπαιί. 
 

 
ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ - ΑΝΣΟΥΖ ΣΖΝ ΠΗΔΖ 
Οη κεηξεηέο πξέπεη λα αληέρνπλ ηε ζπρλή πίεζε ηνπ λεξνχ γηα ηελ νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 
(πίεζε ιεηηνπξγίαο) ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ή ειαηηψκαηα φπσο δηαξξνέο, 
εθηδξψζεηο ησλ ηνηρσκάησλ, παξακνξθψζεηο θ.ι.π. Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξεηή ζα είλαη 16 
bar. 
Ο έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο πξέπεη λα απνδείμεη φηη ν κεηξεηήο αληέρεη ρσξίο δηαξξνή, ζε πίεζε ίζε 
κε 1,6 θνξέο ηε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (δει 25 bar) εθαξκνδφκελε επί 15 min. 
Κάζε κεηξεηήο πξέπεη λα κπνξεί λα αληέμεη ρσξίο θαηαζηξνθή ή εκπινθή πίεζε 2 θνξέο ηε 
κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο (θαη' ειάρηζηνλ 32 bar) εθαξκνδφκελε επί 1 min. Γηα ηελ απνθπγή 
ζξαχζεσλ ησλ θαπαθηψλ ζε πεξίπησζε πιήγκαηνο ηα πδξφκεηξα  ζα δνθηκαζηνχλ ζηα 30 bar 
επί 1 min. 
 
ΑΠΧΛΔΗΑ ΠΗΔΔΧ 
Ζ απψιεηα πηέζεσο ε νθεηινκέλε ζην κεηξεηή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 0,25 bar ππφ 
νλνκαζηηθή παξνρή Qn θαη ην 1bar ζηελ κεγίζηε παξνρή Qmax. 
Ζ θακπχιε ησλ απσιεηψλ ιφγσ ηξηβψλ ζπλαξηήζεη ηεο παξνρήο ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ 
πξνζθνξά. 

 
ΜΔΣΡΖΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ 

Ζ δηάηαμε ηεο ελδείμεσο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε, αζθαιή θαη ζσζηή αλάγλσζε ηνπ 
φγθνπ ηνπ κεηξνχκελνπ λεξνχ πνπ εθθξάδεηαη ζε θπβηθά κέηξα. Ο φγθνο πξνθεηκέλνπ γηα 
κεραληζκνχο επζείαο αλάγλσζεο, δίδεηαη κε ηελ αλάγλσζε ησλ δηαδνρηθψλ θαηά ζεηξά ςεθίσλ 
πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζπξίδεο. 
Γηα κεραληζκνχο κεηθηήο αλάγλσζεο, ν φγθνο δίδεηαη κε ην ζπλδπαζκφ επζείαο θαη θπθιηθήο 
αλάγλσζεο φπνπ κε επζεία αλάγλσζε ζα θαηαγξάθνληαη ηα θπβηθά κέηξα (κνλάδεο, δεθάδεο, 
εθαηνληάδεο θαη κνλάδεο ρηιηάδσλ θπβηθψλ) θαη ζηελ θπθιηθή, νη ππνδηαηξέζεηο ηνπ θπβηθνχ 
κέηξνπ (εθαηνληάδεο, δεθάδεο, κνλάδεο θαη δέθαηα ιίηξσλ). 
Γηα φινπο ηνπο ηχπνπο κεηξεηηθψλ κεραληζκψλ ην καχξν ρξψκα είλαη ελδεηθηηθφ ησλ θπβηθψλ 
κέηξσλ θαη ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπο. Σν θφθθηλν ρξψκα είλαη ελδεηθηηθφ ησλ ππνδηαηξέζεσλ ηνπ 
θπβηθνχ κέηξνπ. 
Σν κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ (αξηζκψλ) ζα είλαη ηέηνην θαη ζα έρνπλ απηά ηέηνηα ζέζε ζε ζρέζε κε 
ηελ πιάθα ψζηε λα δηαβάδνληαη εχθνια ζηηο ζπλζήθεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη νη πδξνκεηξεηέο 
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(εληφο θξεαηίσλ). Γειαδή ζα είλαη επρεξήο ε αλάγλσζε απφ απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 m θαη ππφ 
γσλία 30 κνηξψλ απφ ηελ θαηαθφξπθν θαη ζα έρνπλ ηα ζηνηρεία κε χςνο ηνπιάρηζηνλ 4mm. 
Σα ζηνηρεία επί ηεο πιάθαο ζηνπο κεραληζκνχο κεηθηήο αλάγλσζεο ζα έρνπλ χςνο 3mm 
ηνπιάρηζηνλ. 
Γηα ηελ άκεζε αληίιεςε ηεο θίλεζεο (ιεηηνπξγίαο) ηνπ κεραληζκνχ θαη γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ 
πδξνκεηξεηνχ κε ειεθηξνληθφ φξγαλν ζα ππάξρεη ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε κε αζηεξίζθν 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. 
ηελ πιάθα ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ζα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα ζηνηρεία. 
Σν φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ην ζήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ  
Σελ κεηξνινγηθή θαηεγνξία (θιάζε)  
Ζ νλνκαζηηθή σξηαία παξνρή ζε m3/h 
Σν έηνο θαηαζθεπήο 
Σν ζήκα έγθξηζεο πξνηχπνπ ηεο Δ.Δ ή ν αξηζκφο έγθξηζεο θπθινθνξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δκπνξίνπ 
Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηνπ φγθνπ ηνπ δηεξρφκελνπ λεξνχ  
Σελ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο.  
Ζ ζέζε ιεηηνπξγίαο φπνπ κε ην ραξαθηεξηζηηθφ Ζ ζα δειψλεηαη ε νξηδφληηα ζέζε θαη V ε θάζεηε. 
Ο κεραληζκφο έλδεημεο θπβηθψλ κέηξσλ επζείαο αλάγλσζεο ζα είλαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν εηδηθφ 
ρψξν . 
 

 
II. ΓΙΑΣΑΞΗ ΡΤΘΜΙΔΩ 
Οη κεηξεηέο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δηάηαμε ξπζκίζεσο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ ξχζκηζε ζηελ 
αθξίβεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζα ζηα αλεθηά φξηα ηνπ ζθάικαηνο. 
Ζ δηάηαμε ξπζκίζεσο ζα είλαη εζσηεξηθή θάησ απφ ην θαηαγξαθηθφ κεραληζκφ. 
 
 
III. ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Σν κήθνο ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ απφ άθξν ζε άθξν ρσξίο ηα ελσηηθά εμαξηήκαηα 
(ιπφκελνπο ζχλδεζκνπο - ξαθφξ) πξέπεη λα είλαη απαξαηηήησο αλάινγα κε ην κέγεζνο φπσο 
αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα. 
ην ζηφκην εηζαγσγήο λεξνχ ζηνπο κεηξεηέο ζα πξνζαξκφδεηαη θίιηξν , ηνπ νπνίνπ ε ειεχζεξε 
επηθάλεηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα απφ ηελ δηαηνκή εηζφδνπ ηνπ λεξνχ . 
ην άθξν εμφδνπ ηνπ πδξνκεηξεηή ζα ππάξρεη έλζεηε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο αλζεθηηθή ζηελ 
νμείδσζε ηχπνπ ocean θαηάιιειε γηα πφζηκν λεξφ. Σφ θφζηνο ηεο ζα ζπλππνινγηζηεί ζηελ ηηκή 
πξνζθνξάο. 
Οη ζηεγαλσηηθνί δαθηχιηνη ζα λαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ EPDM/NBR  ε΄ άιιν ηζνδχλακν πιηθφ θαη 
ζα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ.  
ην ζψκα ησλ κεηξεηψλ ζα ππάξρεη αλάγιπθε ζήκαλζε ηεο θαηεχζπλζεο ξνήο κε βέινο 
επαξθνχο κεγέζνπο ζε κία ηνπιάρηζηνλ ζέζε. 
Ο αξηζκφο ζεηξάο ησλ κεηξεηψλ ζα ραξάδεηαη ζην κέηαιιν ή ζα είλαη ηππσκέλνο ζην πιαζηηθφ 
πεξίβιεκα ηνπ κεηξηθνχ κεραληζκνχ. Ζ κία ζέζε ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε ζην άλσ κέξνο ηεο 
ζηεθάλεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ κε χςνο ζηνηρείσλ 5-8 mm. Οη κεηξεηέο 
ζα θέξνπλ ηνπο αξηζκνχο ζεηξάο πνπ ζα ππνδείμεη ε  ΓΔΤΑ ΘΔΡΜΖ . 
ην θάιπκκα ησλ κεηξεηψλ ζα ππάξρεη κε αλάγιπθε ζήκαλζε ε επσλπκία ή ην ζήκα ηνπ 
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
Γηα  ηελ ζθξάγηζε ησλ κεηξεηψλ  νη πξνεμνρέο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξίβιεκα ηνπ κεηξεηηθνχ 
κεραληζκνχ γηα ηελ θνριίσζή ηνπ ζην ζψκα, ζα είλαη ηξππεκέλεο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ή ίζε 
ησλ 2 mm.).  
Η άξζξσζε ζπλαξκνγήο θαιύκκαηνο-πεξηβιήκαηνο κεηξεηηθνύ κεραληζκνύ πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεη αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγηθόηεηα. 
Σα θάιπκκα (θαπάθη) ηνπ πδξνκεηξεηή  κπνξεί λα  είλαη ζπλζεηηθφ πιαζηηθφ πςειήο αληνρήο ε’ 

νξεηράιθηλν. 
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 ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 
Ο πξνκεζεπηήο µε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ :  
 

1.  Πιήξε ηερληθά θπιιάδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο φπνπ ζα αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά ηα πξαγκαηηθά µεηξνινγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο επίζεο θαη ην 
ζεκείν έλαξμεο θαηαγξαθήο ηνπ πξνζθεξφµελνπ πδξνκεηξεηή.   
2.   Γηάγξακµα ηεο θακπχιεο πηψζεο πηέζεσο θαη ηεο θακπχιεο ζθάικαηνο, ζε 
ζπλάξηεζε µε ηελ παξνρή.  
3.   ρέδηα µε ηηο θαηάιιειεο ηνκέο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εμαξηεκάησλ  πνπ απνηεινχλ 
ηνλ πδξνκεηξεηή.    
4.   Πιήξε έγθξηζε ζχκθσλα µε ηε λέα Δπξσπατθή Οδεγία (MID 2004/22/EU)  
5.   Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο ζα αλαθέξεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη θαη 
απνδέρεηαη ηελ επζχλε έλαληη ηνπ λφκνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα  πιηθά θαηαζθεπήο ησλ 
πξνζθεξφµελσλ πδξνκεηξεηψλ, απνδεηρζεί φηη έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία.  
6.   Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο ηνπ πδξνκεηξεηή θαί ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ πνπ 
απαξηίδνπλ ηνλ πδξνκεηξεηή, γηα ρξήζε ζε  πφζηκν λεξφ απφ αλαγλσξηζκέλνπο 
Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο - Φνξείο .  
7.    Δγγχεζε ηνπ πξνκεζεπηή - νίθνπ θαηαζθεπήο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 
πδξνκεηξεηψλ πνπ πξνζθέξεη γηα πέληε (5) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ.[ε πεξίπησζε βιάβεο 
ππνρξεσηηθή θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε].  
8.   Πηζηνπνηεηηθφ επίζεκα αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ, γηα ηελ αλαιπηηθή ρεκηθή 
ζχζηαζε ηνπ νξεηράιθηλνπ θξάκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ θειχθνπο .  
9.   Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη µε ζαθήλεηα ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή (Δπσλπκία, ηαρ. δηεχζπλζε θ.ι.π.).  
10.   Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2008 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ζπλαξκνιφγεζεο 
θαη δνθηκήο ησλ πδξνκεηξεηψλ.  
11.   Γείγκαηα ησλ πξνζθεξφµελσλ πδξνκεηξεηψλ. Σα δείγκαηα ζα θαηαηεζνχλ 
ηαπηφρξνλα µε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο µε πνηλή απνθιεηζκνχ. 
12.  Πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ δνθηκήο ησλ πδξνκεηξεηψλ, πνπ 
δηαζέηεη ν θαηαζθεπαζηήο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί απφ επίζεκν θνξέα δηαπίζηεπζεο ηεο 
Δπξσπατθήο έλσζεο θαηά ΔΝ 17025.  
13.   Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2008 ηνπ ζπµµεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ Πξνκεζεπηή, 
φπνπ ζα αλαθέξεηαη ζαθψο ε δξαζηεξηφηεηα µε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 

 
 
 
 



ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ελίδα 11 από 13 

 
Θέξκε, 09/01/2019 

Ο πληάμαο 
 
 
 
 

Γ. ΚΟΤΟΤΛΖ 
 ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΤΓΡΔΤΖ 

                  
 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Θέξκε, 10/01/2019 

Η Γηεπζύληξηα Σ.Τ. ΓΔΤΑΘ  
 
 
 
 
 

Θ.ΠΑΗΑ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΖ (Γ.E.Y.Α.Θ.) 
 

Πξνκήζεηα: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΔΣΟΤ 2019»                    
 
     
Αξηζ. Μειέηεο: 3 /2019 

 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μετρ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Υδρομετρητής 1/2’’ ΤΜΦ 1500 20,00 € 30.000,00 € 

2 Υδρομετρητής 3/4 ’ ΤΜΦ 100 33,00 € 3.300,00 € 

3 Υδρομετρητής 1 ’’ ΤΜΦ 10 125,00 € 1.250,00 € 

4 Υδρομετρητής 1 1/2’’ ΤΜΦ 1 150,00 € 150,00 € 

5 Υδρομετρητής 2'' ΤΜΦ 1 110,00 € 110,00 € 

6 Υδρομετρητής 2 1/2'' ΤΜΦ 1 100,00 € 100,00 € 

7 Υδρομετρητής 3''  ΤΜΦ 1 140,00 € 140,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 35.050,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 8.412,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 43.462,00 € 
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Θέξκε, 09/01/2019. 

Ο πληάμαο 
 
 
 
 
 

ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ 

Εσληαλνχ Μαξία 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Θέξκε, 10/01/2019 

Ζ Γ/ληξηα Oηθ/θσλ θαη Γηνη/θσλ Τπεξεζηψλ 
 
 
 
 
 

Κσζηίθα Μαξία 
ΠΔ Γηνη/θνπ Οηθ/θνπ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΖ (Γ.E.Y.Α.Θ.) 

 

Πξνκήζεηα: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ 

ΔΣΟΤ 2019»                    
 
     
Αξηζ. Μειέηεο:  3/2019 

 
 

ΔΝΣΤΠΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ: 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μετρ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Υδρομετρητής 1/2’’ ΤΜΦ 1500 
  2 Υδρομετρητής 3/4 ’ ΤΜΦ 100 
  3 Υδρομετρητής 1 ’’ ΤΜΦ 10 
  4 Υδρομετρητής 1 1/2’’ ΤΜΦ 1 
  5 Υδρομετρητής 2'' ΤΜΦ 1 
  6 Υδρομετρητής 2 1/2'' ΤΜΦ 1 
  7 Υδρομετρητής 3''  ΤΜΦ 1 
  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  

 
 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Θέξκε,     /    /2019 
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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