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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
(Δ.E.Y.Α.Θ.) ΘΕΡΜΗ 
 

                        Αριθ  . Μελϋτησ:  31/21 
 
     
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΣΗ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ  ΕΣΟΤ 2021» 

CPV:  
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 53.628,00 € 

 (ΠΛΕΟΝ Υ.Π.Α.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
- Σεχνικό Έκθεςη 
- Γενικό υγγραφό Τποχρεώςεων 
- Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ  
- Προώπολογιςμόσ 
-    Έντυπο προςφορϊσ 



 

  Σελίδα 2 από 17 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
(Δ.E.Y.Α.Θ.) ΘΕΡΜΗ 
 

                                       Αριθ. Μελϋτησ:  31/21 

 
 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
Η μελϋτη αφορϊ την προμόθεια υδρομϋτρων για την αντικατϊςταςη παλαιών λόγω φθορϊσ, 

γόρανςησ, αςτοχύασ μετρόςεων, αποκατϊςταςησ βλαβών, καταςτροφόσ λόγω παγετού, καθώσ και 

την κϊλυψη  αναγκών νϋων ςυνδϋςεων  του δικτύου ύδρευςησ και ϊρδευςησ. 

 Φρονικό διϊρκεια ςύμβαςησ, από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ και για ϋνα ϋτοσ ό ϋωσ 

εξαντλόςεωσ τησ προμόθειασ.  

 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ  προμόθειασ  ανϋρχεται ςτο ποςό των 53.628,00 €,  πλϋον ΥΠΑ 

24¿ (ότοι:12.870,72€), και ςυνολικϊ 66.498,72€ με Υ.Π.Α. 24¿  και θα βαρύνει   για το 2021 τον  

Κ.Α. 24-02-00-0000   με το ποςό των 30.000,00 €, πλϋον ΥΠΑ 24¿  , και τον Κ.Α. 54-02-02-0223 με 

το ποςό των 7.200,00€  ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24¿, τα  υπόλοιπα ποςϊ  23.628,00€  πλϋον 

ΥΠΑ 24¿   και 29.298,72€ , 

ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24¿  θα βαρύνουν  το 2022. 

Η παραλαβό θα γύνει από την Επιτροπό παραλαβόσ ςύμφωνα με τον τρόπο και κατϊ το χρόνο που 

ορύζεται από τη ςύμβαςη.  

Η παραλαβό θα πραγματοποιεύται μϋςα ςτον καθοριςμϋνο από τη ςύμβαςη χρόνο. 

Ο ανϊδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βϊςει των κεύμενων διατϊξεων φόρουσ, τϋλη και κρατόςεισ 

που θα ιςχύουν κατϊ την ημϋρα τησ ανϊθεςησ. 

 

Η εκτϋλεςη τησ προμόθειασ θα εύναι τμηματικό και θα πραγματοποιηθεύ από την ημϋρα 

υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. Η διϊρκεια τησ θα εύναι δώδεκα μόνεσ ό ϋωσ εξαντλόςεωσ τησ. 

Μετϊ από ςυμφωνύα των δυο μερών μπορεύ να υπϊρξει επϋκταςη τησ ςύμβαςησ μϋχρι 

εξαντλόςεωσ τησ αξύασ αυτόσ. Η Δ.Ε.Τ.Α Θϋρμησ διατηρεύ το δικαύωμα μη εξαντλόςεωσ του ποςού 

ανϊθεςησ μετϊ την παρϋλευςη του ςυμβατικού χρόνου, και διατηρεύ επύςησ το δικαύωμα 

αυξομειώςεων των επιμϋρουσ προμηθευομϋνων ειδών, και μϋχρι του ποςού τησ ανϊθεςησ. Για την 

κατϊρτιςη τησ ςύμβαςησ απαιτεύται εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ 5% επύ τησ καθαρόσ 

ςυμβατικόσ αξύασ. 

 

την  ενδεικτικό τιμό  περιλαμβϊνονται επύςησ τα πϊςησ φύςησ βϊρη, κρατόςεισ ό υποχρεώςεισ 

του, και γενικϊ τα επιςφαλό ϋξοδα, ο Υ.Π.Α. βαρύνει τη Δ.Ε.Τ.Α. Θϋρμησ.  

Η Δ.Ε.Τ.Α.  Θϋρμησ δεν θα δεχθεύ επιπλϋον επιβϊρυνςη. 



 

  Σελίδα 3 από 17 

 

 

Η προμόθεια θα εκτελεςτεύ: 
 
1. ύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ Α 147/08.08.2016) Δημόςιεσ 

υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών, και Τπηρεςιών, (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/14/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) όπωσ αυτϋσ ορύζουν ςχετικϊ με τα χρηματικϊ όρια και όπωσ αυτόσ τροποποιόθηκε 

και κϊθε φορϊ ιςχύει. 

2.  Σι διατϊξεισ του Ν. 4555/18 «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι». 

3.  Σισ διατϊξεισ του Ν. 1069/1980 «Περύ κινότρων δια την ύδρυςιν Επιχειρόςεων Τδρεύςεωσ και 

Αποχετεύςεωσ» 

4. Σισ διατϊξεισ του Ν. 4782/2021. 

 

 

 
 

Η Προώςταμϋνη του Οικον. 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΝΟΤΑΡΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ 
 

Θϋρμη, 31/03/2021 
Η Διευθύντρια Σ.Τ. ΔΕΤΑΘ  
 
 
 
 
 
ΠΑΦΑΛΙΔΟΤ ΠΑΡΘΕΝΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
(Δ.E.Y.Α.Θ.) ΘΕΡΜΗ 

                                        Αριθ. Μελϋτησ:  31/21 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1° 
 

Η προμόθεια θα εκτελεςτεύ: 
 
1. ύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ Α 147/08.08.2016) Δημόςιεσ 

υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών, και Τπηρεςιών, (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/14/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) όπωσ αυτϋσ ορύζουν ςχετικϊ με τα χρηματικϊ όρια και όπωσ αυτόσ τροποποιόθηκε 

και κϊθε φορϊ ιςχύει. 

2.  Σι διατϊξεισ του Ν. 4555/18 «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι». 

3.  Σισ διατϊξεισ του Ν. 1069/1980«Περύ κινότρων δια την ύδρυςιν Επιχειρόςεων Τδρεύςεωσ και 

Αποχετεύςεωσ» 

4. Σισ διατϊξεισ του Ν. 4782/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 2° 
 
Σρόποσ εκτϋλεςησ τησ  προμόθειασ-κριτόριο ανϊθεςησ 
 
Ο τρόποσ  εκτϋλεςησ  τησ προμόθειασ θα πραγματοποιηθεύ με τουσ όρουσ που θα καθορύςει η ΔΕΤΑ 
Θϋρμησ.  
Κριτόριο ανϊθεςησ τησ προμόθειασ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό ανϊ εύδοσ) για το ςύνολο τησ προμόθειασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3° 
 
Παραλαβό υλικών 
 
Η προςωρινό παραλαβό των υπό προμόθεια ειδών θα γύνεται τμηματικϊ για ϋνα (1) ϋτοσ 
από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ , το αργότερο δυο ( 2) εργϊςιμεσ ημϋρεσ από την 
παραγγελύα τουσ και η μεταφορϊ βαρύνει τον προμηθευτό. 

Η Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΡΜΗ διατηρεύ το δικαύωμα να απορροφόςει όςη από την προμόθεια απαιτούν οι 
ανϊγκεσ τησ . Οι ποςότητεσ μπορούν να αυξομειώνονται χωρύσ όμωσ την αύξηςη του ποςού 
τησ ςύμβαςησ .ε αυτόν την περύπτωςη ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προμηθεύςει τα 
υλικϊ με την όδη από την ςύμβαςη ςυμφωνηθεύςα τιμό και ποιότητα. Μετϊ από ςυμφωνύα των 
δυο μερών μπορεύ να υπϊρξει επϋκταςη τησ ςύμβαςησ μϋχρι εξαντλόςεωσ τησ αξύασ αυτόσ. Η 
προςωρινό παραλαβό θα γύνεται από την οικεύα επιτροπό παρουςύα του αναδόχου. 
 
Εϊν κατϊ την παραλαβό διαπιςτωθεύ απόκλιςη από τισ ςυμβατικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, η 
επιτροπό παραλαβόσ μπορεύ να προτεύνει ό την τϋλεια απόρριψη του παραλαμβανομϋνου εύδουσ ό 
την αποκατϊςταςη των καταςκευαςτικών ό λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. 
 
Εφόςον ο ανϊδοχοσ δεν ςυμμορφωθεύ με τισ ωσ ϊνω προτϊςεισ τησ Επιτροπόσ, εντόσ τησ από τησ 
ιδύασ οριζόμενησ προθεςμύασ, η Δ.Ε.Τ.Α.Θ. δικαιούται να προβεύ ςτην τακτοπούηςη αυτών, ςε βϊροσ 
και για λογαριαςμό του αναδόχου και κατϊ τον προςφορότερό με τισ ανϊγκεσ και τα ςυμφϋροντα 
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αυτού τρόπο. 
 
Για την κϊλυψη των ςχετικών δαπανών χρηςιμοποιεύται η εγγύηςη του αναδόχου. Μετϊ την 
πϊροδο του ςυμβατικού χρόνου εγγυόςεωσ ενεργεύται, βϊςει των κειμϋνων διατϊξεων, η οριςτικό 
παραλαβό των υλικών 
 

   1.  Η παραλαβό των υλικών γύνεται από την Επιτροπό παραλαβόσ ςύμφωνα με τον τρόπο και κατϊ 
το χρόνο που ορύζεται από τη ςύμβαςη.  

   2. Η παραλαβό των υλικών πραγματοποιεύται μϋςα ςτον καθοριςμϋνο από τη ςύμβαςη χρόνο, 
ςύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

   3. Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των προώόντων καλεύται να παραςτεύ εφόςον το επιθυμεύ o 
προμηθευτόσ και διενεργεύται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ϋλεγχοσ. Εφόςον δεν ορύζεται 
διαφορετικϊ ςτη ςύμβαςη ο ποιοτικόσ ϋλεγχοσ διενεργεύται με τουσ παρακϊτω τρόπουσ: 

     α) Με μακροςκοπικό ϋλεγχο 
     β) Με πρακτικό δοκιμαςύα 

   4. Μετϊ τον  μακροςκοπικό ϋλεγχο  ςυντϊςςεται το πρωτόκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ. Μετϊ την 
πρακτικό δοκιμαςύα και τη λόξη του χρόνου εγγύηςησ ςυντϊςςεται πρωτόκολλο οριςτικόσ  
παραλαβόσ ό απόρριψησ. 

   5. ε περύπτωςη ϋνςταςησ του προμηθευτό, διαφωνύασ μϋλουσ τησ Επιτροπόσ παραλαβόσ ό ςε 
περύπτωςη που το υλικό παρουςιϊζει παρεκκλύςεισ από τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ αλλϊ 
ενδϋχεται να μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ δεν ςυντϊςςεται οριςτικό πρωτόκολλο αλλϊ το 
πρωτόκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ ό απόρριψησ ςτο οπούο εκτύθενται οι λόγοι απόρριψησ, οι 
τυχόν ενςτϊςεισ ό επιφυλϊξεισ, και οι γνωματεύςεισ τύθεται υπόψη του Διοικητικού 
υμβουλύου. Σο Διοικητικό υμβούλιο πριν αποφαςύςει οριςτικϊ μπορεύ να ζητόςει να 
εξεταςθεύ το προώόν από δευτεροβϊθμια Επιτροπό παραλαβόσ ό να ζητόςει τη διενϋργεια 
ελϋγχου από κρατικϊ ό πανεπιςτημιακϊ εργαςτόρια. 

   6. ε περύπτωςη που ο ϋλεγχοσ από δευτεροβϊθμια επιτροπό ό από κρατικϊ εργαςτόρια γύνεται 
μετϊ από ϋνςταςη του προμηθευτό, τα τυχόν ϋξοδα βαρύνουν αυτόν, διαφορετικϊ βαρύνουν 
τον φορϋα τησ προμόθειασ.   

  7. Μετϊ την απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου επύ των περιπτώςεων τησ παρ. 5 του παρόντοσ 
ςυντϊςςεται οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβόσ ό απόρριψησ από την αρμόδια επιτροπό ό από 
την δευτεροβϊθμια αν ςυγκροτόθηκε τϋτοια. 

  8. Σο οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβόσ εγκρύνεται από το Διοικητικό υμβούλιο. ε περύπτωςη που 
παρϋλθει χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο των τριϊντα (30) ημερών από την ημερομηνύα 
υποβολόσ του οριςτικού πρωτοκόλλου παραλαβόσ ςτην Δ.Ε.Τ.Α.Θ. και δεν ϋχει ληφθεύ ςχετικό 
απόφαςη τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. για την ϋγκριςη ό απόρριψό του, θεωρεύται ότι η παραλαβό αυτό ϋχει 
ςυντελεςθεύ αυτοδύκαια. 

  9. Σα πιςτοποιητικϊ παραλαβόσ ό απόρριψησ κοινοποιούνται με απόδειξη ςτον  προμηθευτό. 
 
 

 
 

            Η Προώςταμϋνη του οικον. 
 
 
 
 
 
 
              ΜΑΝΟΤΑΡΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ 
 

Θϋρμη, 31/03/2021 
Η Διευθύντρια Σ.Τ. ΔΕΤΑΘ  
 
 
 
 
 
ΠΑΦΑΛΙΔΟΤ ΠΑΡΘΕΝΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
(Δ.E.Y.Α.Θ.) ΘΕΡΜΗ 
 

                                 Αριθ. Μελϋτησ:  31/21     
 

 
    

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 
. 

Οι προςφερόμενοι μετρητϋσ θα πρϋπει να εύναι εγκεκριμϋνοι από την Ε.Ε. ςύμφωνα με την   

την οδηγύα MID 22/2004 ό την νεότερη MID 32/2014. Οι μετρητϋσ θα πρϋπει να εύναι 

καταςκευαςμϋνοι ςύμφωνα με τον κανονιςμό τυποπούηςησ ΙSO 4064 ό το ΕΝ 14154/2005. Όςον 

αφορϊ τα μετρολογικϊ τουσ ςτοιχεύα, θα πληρούν τουλϊχιςτον τα προβλεπόμενα ςύμφωνα με την 

οδηγύα MID 22/2004.  

 

Σα υδρόμετρα καταςκευϊζονται, και απαιτούνται να λειτουργούν ςυνεχόμενα για όλη την 

αναμενόμενη διϊρκεια ζωόσ τουσ, χωρύσ αςτοχύεσ, και εντόσ προκαθοριςμϋνων τεχνικών ορύων, ςτη 

μόνιμη παροχό τουσ Qp  ό ονομαςτικό παροχό Qn  ό Q3. 

Τπϊρχει μια ανώτερη παροχό, η λεγόμενη παροχό υπερφόρτιςησ Qs , ό Q4 , πϊνω από την οπούα 

εϊν λειτουργόςει ο υδρομετρητόσ, ακόμη και για ελϊχιςτο χρονικό διϊςτημα, θα προκληθεύ μόνιμη 

βλϊβη ςε αυτόν.Q4=1,25XQ3. 

Ορύζεται, η ελϊχιςτη παροχό Qmin  ό Q1 , ωσ η κατώτερη παροχό από την οπούα και ϋπειτα το 

υδρόμετρο λειτουργεύ εντόσ του μϋγιςτου επιτρεπόμενου ςφϊλματοσ του 5¿.   

Η παροχό εκεύνη που εύναι το όριο διαχωριςμού των περιοχών ανεκτού ςφϊλματοσ . 
 λϋγεται μεταβατικό παροχό Qt  ό Q2 . Η μεταβατικό παροχό Q2 ορύζεται ϋμμεςα, βϊςη τησ 

ελϊχιςτησ παροχόσ Q1, Q2=1,6XQ1. 

Ο λόγοσ που καθορύζει  το εύροσ ακρύβειασ του υδρομϋτρου, και ςυνόθωσ ςυμβολύζεται με 

το γρϊμμα R.  R=Q3/Q1. 

Η ελϊχιςτη επιτρεπόμενη πύεςη λειτουργύασ εύναι ύδια για όλουσ τουσ υδροµετρητϋσ και 
ύςη µε 0,3 bar.  

Η μϋγιςτη αποδεκτό πύεςη λειτουργύασ (Maximum Admissible Pressure – MAP) πρϋπει να 

εύναι ύςη  η μεγαλύτερη του  16 bar . 

Η μϋγιςτη πτώςη πύεςησ που μπορεύ να προκληθεύ από τον υδροµετρητό ςε ςυνθόκεσ 

κανονικόσ λειτουργύασ, δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει τα 0,63 bar. 

Σα ελϊχιςτα εύρη τιμών θερμοκραςύασ του νερού ςτα οπούα θα πρϋπει να εύναι 

ςχεδιαςμϋνοι για να λειτουργούν οι υδροµετρητϋσ εύναι εύτε από 0,1oC ϋωσ  30oC[Κλϊςη 

Σ30]. 

Σα  ςτοιχεύα  αυτϊ των μετρητών θα αναφϋρονται ςαφώσ ςτην προςφορϊ 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 
 

ΜΕΓΕΘΟ 
(ins) 

½ ¾ 1 1½ 2 2½ 3 2½ 
ΑΡΔΕΤΗ 

3 
ΑΡΔΕΤΗ 

Ονομαςτικό 
παροχό 
Q3(m3/h) 

2,5 4 6.3 16 25 40 63 63 63 

Πύεςη 
λειτουργύασ 
(bar) 

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

Μϋγιςτη 
ανϊγνωςη 
(m3/h) 

99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 

Μόκοσ 
(mm) 

 110  130   260   300   300 200 225 200 225 

φϊλμα 
μϋτρηςησ 
ςτην 
ανωτϋρα 
ζώνη Q2 
ϋωσ Q4 

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

φϊλμα 
μϋτρηςησ 
ςτην 
κατωτϋρα 
ζώνη Q1 
ϋωσ Q2 

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

 
 
 
Α/Α ΕΙΔΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ 

1 Τδρομετρητϋσ 1/2’’ ταχυμετρικού,  
πολλαπλόσ ριπόσ (λαδιού, με 
ρακόρ) 

 

Τδρομετρητϋσ μεγϋθουσ 1/2’’, ταχυμετρικού,  
πολλαπλόσ ριπόσ ,υγρού τύπου με μετρητικό 
μηχανιςμό ςε κλωβό ελαύου (εμπλουτιςμό 
γλυκερύνησ ό οποιουδόποτε ϊλλου μη τοξικού 
υγρού), ονομαςτικόσ παροχόσ Q3=2,5 m3/h, 
μετρολογικόσ κλϊςησ R160,  ονομαςτικόσ 
πύεςησ λειτουργύασ ΜΑΡ16 , μόκουσ L=110 mm, 
με ενςωματωμϋνη βαλβύδα αντεπιςτροφόσ, 
φύλτρο και ορειχϊλκινα ρακόρ ςύνδεςησ με  
δακτυλύουσ ςτεγανοπούηςησ  EPDM/NBR  
(πλόρησ). 

 
2 Τδρομετρητϋσ 3/4’’ ταχυμετρικού,  

απλόσ ριπόσ (λαδιού, με ρακόρ) 
Τδρομετρητϋσ μεγϋθουσ 3/4’’,ταχυμετρικού,   
απλόσ ριπόσ, υγρού τύπου με μετρητικό  
μηχανιςμό ςε κλωβό ελαύου (εμπλουτιςμό 
γλυκερύνησ ό οποιουδόποτε ϊλλου μη τοξικού 
υγρού), ονομαςτικόσ παροχόσ Q3=4 m3/h,  
μετρολογικόσ κλϊςησR160,  
ονομαςτικόσ  πύεςησ λειτουργύασ ΜΑΡ16, 
μόκουσ L=130 mm, με ενςωματωμϋνη βαλβύδα 
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αντεπιςτροφόσ, φύλτρο και ορειχϊλκινα ρακόρ 
ςύνδεςησ με  δακτυλύουσ ςτεγανοπούηςησ ‘’ 
EPDM/NBR  (πλόρησ). 

 

3 Τδρομετρητϋσ  1’’  
ταχυμετρικού,  πολλαπλόσ ριπόσ 
(λαδιού, με ρακόρ) 

 

Τδρομετρητϋσ μεγϋθουσ 1’’, ταχυμετρικού,  
πολλαπλόσ ριπόσ ,υγρού τύπου με μετρητικό 
μηχανιςμό ςε κλωβό ελαύου (εμπλουτιςμό 
γλυκερύνησ ό οποιουδόποτε ϊλλου μη τοξικού 
υγρού), ονομαςτικόσ παροχόσ Q3=6,3 m3/h, 
μετρολογικόσ κλϊςησ R160,  ονομαςτικόσ 
πύεςησ λειτουργύασ ΜΑΡ16 , μόκουσ L=260 mm, 
με ενςωματωμϋνη βαλβύδα αντεπιςτροφόσ, 
φύλτρο και ορειχϊλκινα ρακόρ ςύνδεςησ με  
δακτυλύουσ ςτεγανοπούηςησ ‘’ EPDM/NBR  
(πλόρησ). 

 
4 Τδρομετρητϋσ  1 1/2’’  

ταχυμετρικού,  πολλαπλόσ ριπόσ 
(λαδιού, με ρακόρ) 

 

Τδρομετρητϋσ μεγϋθουσ 1 1/2’’, ταχυμετρικού,  
πολλαπλόσ ριπόσ ,υγρού τύπου με μετρητικό 
μηχανιςμό ςε κλωβό ελαύου (εμπλουτιςμό 
γλυκερύνησ ό οποιουδόποτε ϊλλου μη τοξικού 
υγρού), ονομαςτικόσ παροχόσ Q3=16 m3/h,  
μετρολογικόσ κλϊςησ R160,  ονομαςτικόσ 
πύεςησ λειτουργύασ ΜΑΡ16 , μόκουσ L=300 mm, 
με ενςωματωμϋνη βαλβύδα αντεπιςτροφόσ, 
φύλτρο και ορειχϊλκινα ρακόρ ςύνδεςησ με  
δακτυλύουσ ςτεγανοπούηςησ ‘’ EPDM/NBR  
(πλόρησ). 

 
5 Τδρομετρητϋσ  2’’  

ταχυμετρικού,  πολλαπλόσ ριπόσ 
(λαδιού, με ρακόρ) 

 

Τδρομετρητϋσ μεγϋθουσ 2’’, ταχυμετρικού,  
πολλαπλόσ ριπόσ ,υγρού τύπου με μετρητικό 
μηχανιςμό ςε κλωβό ελαύου (εμπλουτιςμό 
γλυκερύνησ ό οποιουδόποτε ϊλλου μη τοξικού 
υγρού), ονομαςτικόσ παροχόσ Q3=25 m3/h, 
μετρολογικόσ κλϊςησ R160,  ονομαςτικόσ 
πύεςησ λειτουργύασ ΜΑΡ16 , μόκουσ L=300 mm, 
με ενςωματωμϋνη βαλβύδα αντεπιςτροφόσ, 
φύλτρο και ορειχϊλκινα ρακόρ ςύνδεςησ με  
δακτυλύουσ ςτεγανοπούηςησ ‘’ EPDM/NBR  
(πλόρησ). 

 
6 Τδρομετρητόσ τύπου woltman 

μεγϋθουσ 2 1/2’’φλαντζωτόσ. 
(πόςιμο νερό). 

Τδρομετρητό τύπου woltman μεγϋθουσ 2 1/2’’ , 
ονομαςτικόσ παροχόσ Q3=40 m3/h, μετρολογικόσ 
κλϊςησ R100, ονομαςτικόσ  πύεςησ λειτουργύασ 

ΜΑΡ16 , μόκουσ L=200 mm φλαντζωτόσ, 
οριζόντιασ ( προαιρετικϊ και κϊθετη θϋςη 
λειτουργύασ). Οι υδρομετρητϋσ θα φϋρουν ςτα ϊκρα 
τουσ φλϊντζεσ ςύνδεςησ με το δύκτυο και ελαςτικό 
παρϋμβυςμα. 
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7 Τδρομετρητόσ τύπου woltman 
μεγϋθουσ 3’’φλαντζωτόσ. (πόςιμο 
νερό). 

 

Τδρομετρητό τύπου woltman μεγϋθουσ 3’’ , 
ονομαςτικόσ παροχόσ Q3=63 m3/h, μετρολογικόσ 

κλϊςησ R100, ονομαςτικόσ  πύεςησ λειτουργύασ 

ΜΑΡ16 , μόκουσ L=225 mm φλαντζωτόσ, 
οριζόντιασ  ( προαιρετικϊ και κϊθετη θϋςη 
λειτουργύασ). Οι υδρομετρητϋσ θα φϋρουν ςτα ϊκρα 
τουσ φλϊντζεσ ςύνδεςησ με το δύκτυο  και ελαςτικό 
παρϋμβυςμα. 

8 Τδρομετρητόσ τύπου woltman 
μεγϋθουσ    2 1/2’’ 
φλαντζωτόσ(ϊρδευςησ). 

Τδρομετρητό τύπου woltman μεγϋθουσ 2 1/2’’ , 
ονομαςτικόσ παροχόσ Q3=63 m3/h μετρολογικόσ 
κλϊςησ R160-R40, ονομαςτικόσ  πύεςησ λειτουργύασ 
ΜΑΡ16 , μόκουσ L=200 mm φλαντζωτόσ, 
οριζόντιασ ( προαιρετικϊ και κϊθετη θϋςη 
λειτουργύασ). Οι υδρομετρητϋσ θα φϋρουν ςτα ϊκρα 
τουσ φλϊντζεσ ςύνδεςησ με το δύκτυο  και ελαςτικό 
παρϋμβυςμα. 

9 Τδρομετρητόσ τύπου woltman 
μεγϋθουσ 3’’φλαντζωτόσ 
(ϊρδευςησ). 

Τδρομετρητό τύπου woltman μεγϋθουσ 3’’ , 
ονομαςτικόσ παροχόσ Q3=63 m3/h μετρολογικόσ 
κλϊςησ R160-R40, ονομαςτικόσ  πύεςησ λειτουργύασ 
ΜΑΡ16 , μόκουσ L=225 mm φλαντζωτόσ, 
οριζόντιασ  ( προαιρετικϊ και κϊθετη θϋςη 
λειτουργύασ). Οι υδρομετρητϋσ θα φϋρουν ςτα ϊκρα 
τουσ φλϊντζεσ ςύνδεςησ με το δύκτυο και ελαςτικό 
παρϋμβυςμα. 

 
 
Για τουσ  υδρομετρητϋσ μεγϋθουσ  ½΄΄ , ¾΄΄ και 1΄΄  θα περιλαμβϊνεται και η  διϊταξη 

προςταςύασ (πλαςτικϋσ αςφϊλειεσ) που δεν θα επιτρϋπει την αλλαγό κατεύθυνςησ ροόσ ό την 

απεγκατϊςταςη από το δύκτυο χωρύσ την καταςτροφό τησ διϊταξησ προςταςύασ.  

Οι πλαςτικϋσ αςφϊλειεσ (τεμϊχια δύο – μύα πριν και μύα μετϊ τον υδρομετρητό) των ενωτικών 

παρεμβυςμϊτων (ρακόρ), των υδρομετρητών, θα τοποθετούνται για τη μη εξουςιοδοτημϋνη 

απεγκατϊςταςη του υδρομετρητό.  

Η ςφραγύδα θα αποτελεύται από δύο πανομοιότυπα ανεξϊρτητα τμόματα, θα τοποθετεύται 

κυκλικϊ (εξωτερικϊ) επύ του περικοχλύου και δεν θα επιτρϋπει την αποςυναρμολόγηςη του 

μετρητό από την γραμμό κατανϊλωςησ, καθώσ και την αλλαγό κατεύθυνςησ ροόσ του μετρητό 

χωρύσ την εμφανό καταςτροφό τησ.  

Η διϊταξη αςφϊλιςησ ςτην αςφϊλεια θα εύναι υποχρεωτικϊ ςτην εςωτερικό πλευρϊ τησ 

ςφραγύδασ (ςε κϊθε τμόμα τησ) ώςτε να μην υπϊρχει δυνατότητα πρόςβαςησ - παρϋμβαςησ από 

τρύτουσ.  

Η τοποθϋτηςη τησ διϊταξησ αςφϊλιςησ θα γύνεται χωρύσ την χρόςη ειδικών εργαλεύων.  

Θα εύναι κατϊλληλεσ για θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ -10οC ϋωσ +50οC. 

Σα  υδρόμετρα θα εύναι καταςκευαςμϋνα για αςφαλό λειτουργύα και μϋτρηςη ακριβεύασ ςε δύκτυο 

διανομόσ ποςύμου ύδατοσ. Οι μετρητϋσ θα τοποθετηθούν εντόσ φρεατύων επύ του πεζοδρομύου, 

εντόσ κτιρύων, ςε εξωτερικούσ χώρουσ, ςε οριζόντια  θϋςη λειτουργύασ, καθώσ και ςε διατϊξεισ 

πολυκατοικιών (collecter). 
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Οι υδρομετρητϋσ (WOLTMAN ΥΛΑΝΣΖΨΣΟΙ) θα τοποθετηθούν ςε οριζόντια θϋςη ό κϊθετη θϋςη 

λειτουργύασ ςε μεγϊλουσ καταναλωτϋσ και ςε αντλιοςτϊςια.  

Η εγκατϊςταςό των μετρητών ςτο δύκτυο υποχρεωτικϊ δε θα πρϋπει να απαιτεύ ευθύγραμμα 

τμόματα αγωγών πριν και μετϊ τον μετρητό . Η απαύτηςη ότι δεν χρειϊζονται ευθύγραμμα 

τμόματα αγωγών θα αναφϋρεται ςαφώσ εύτε ςτον υδρομετρητό (ςτο καντρϊν ενδεύξεων ό ςτο 

περικϊλυμμα) εύτε ςτην πλόρη ϋγκριςη προτύπου του υδρομετρητό. 

Σα μεγϋθη ,τα υλικϊ καταςκευόσ, τα τεχνολογικϊ χαρακτηριςτικϊ, η ακρύβεια  ενδεύξεων, τα 

ανεκτϊ ςφϊλματα, η πτώςη πύεςησ, η ςτεγανότητα, η αντοχό ςτην πύεςη και τα χαρακτηριςτικϊ 

του μετρητικού μηχανιςμού θα εύναι ςύμφωνα με τουσ παραπϊνω αναφερόμενουσ κανονιςμούσ 

και οδηγύεσ. Οι προςφερόμενοι μετρητϋσ θα πρϋπει να διαθϋτουν πιςτοποιητικό εγκρύςεωσ το 

οπούο θα επιςυναφθεύ ςτην προςφορϊ. 

Για καταςκευαςτικϊ κ.λπ. ςτοιχεύα που δεν αναφϋρονται ςτην παρούςα τεχνικό ςυγγραφό  

ιςχύουν τα προβλεπόμενα από τα παραπϊνω πρότυπα. 

 

ΜΕΓΙΣΑ ΑΝΕΚΣΑ ΥΑΛΜΑΣΑ 
 

Σο μϋγιςτο ανεκτό ςφϊλμα ςτην ακρύβεια μϋτρηςησ ςτην περιοχό μεταξύ τησ Q2 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ  και τησ Q4 δεν θα υπερβαύνει το +/- 2%.  

Σο μϋγιςτο ανεκτό ςφϊλμα ςτην ακρύβεια μϋτρηςησ ςτην περιοχό μεταξύ τησ Q1  και τησ Q2  δεν 

θα υπερβαύνει το  +/- 5%. 

 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ  
 

Οι μετρητϋσ πρϋπει να καταςκευϊζονται κατϊ τρόπον ώςτε: 

Να εξαςφαλύζεται μακρϊ χρόςη χωρύσ προβλόματα.  

Να υπϊρχει ικανοποιητικό αςφϊλεια ϋναντι ςκόπιμησ επϋμβαςησ για αλλούωςη τησ ϋνδειξησ ό 

βλϊβησ του μηχανιςμού. 

την περύπτωςη τυχαύασ αντιςτροφόσ νερού, οι μετρητϋσ δεν πρϋπει να υφύςτανται βλϊβη ό 

μεταβολό των μετρολογικών ιδιοτότων τουσ. 

 

ΤΛΙΚΑ  
Σα υλικϊ που χρηςιμοποιούνται για την καταςκευό των διαφόρων μερών των μετρητών, πρϋπει 

να ϋχουν ϊριςτη ςυμπεριφορϊ ςτισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ. 

Δεν πρϋπει να επηρεϊζονται από ενδεχόμενεσ διακυμϊνςεισ τησ θερμοκραςύασ του νερού μϋςα ςτα 

προβλεπόμενα όρια. 

Πρϋπει να εύναι ανθεκτικϊ ςε εςωτερικό ό εξωτερικό διϊβρωςη. 

Γενικϊ θα πρϋπει τα υλικϊ να ϋχουν αρύςτη αντοχό ςτισ ςυνθόκεσ μεταφορϊσ, εγκατϊςταςησ και 

λειτουργύασ για περύοδο τουλϊχιςτον 5 ετών. 

Ο προμηθευτόσ θα ϋχει την ευθύνη ϋναντι του νόμου ςτην περύπτωςη που τα υλικϊ που 

χρηςιμοποιόθηκαν αποδειχθεύ ότι ϋχουν επιπτώςεισ ςτην δημόςια υγεύα. Η καταλληλόλητα 



 

  Σελίδα 11 από 17 

των χρηςιμοποιούμενων υλικών από πλευρϊσ υγιεινόσ (πλαςτικό, διϊφορα κρϊματα, βαφό κ.λπ.) 

θα αποδεικνύεται με πιςτοποιητικό από το χημεύο του κρϊτουσ ό ϊλλου επύςημου φορϋα του 

Εςωτερικού ό Εξωτερικού ό ακόμη ςτην περύπτωςη αδυναμύασ των παραπϊνω, θα αποδεικνύεται 

από τον καταςκευαςτό ό προμηθευτό πρώτησ ύλησ. 

 

ΤΛΙΚΑ (ταχυμετρικϊ απλόσ & πολλαπλόσ ριπόσ)  
   

Για την καταςκευό του εξωτερικού περιβλόματοσ των μετρητών (ςώμα), θα χρηςιμοποιηθεύ 

κρϊμα ορεύχαλκου με περιεκτικότητα ςε χαλκό 75¿ και ςε κατϊλληλη αναλογύα , Χευδαργύρου, 

Καςςύτερου κ.λπ., που να εξαςφαλύζει ικανοποιητικϋσ μηχανικϋσ ιδιότητεσ, και καλό αντοχό ςτη 

διϊβρωςη ,και να  πληρού τισ ςυνθόκεσ καταλληλότητασ για χρόςη ςε πόςιμο νερό. 

την περύπτωςη που θα χρηςιμοποιηθεύ ορεύχαλκοσ με περιεκτικότητα ςε χαλκό χαμηλότερη του 

75¿ και μϋχρι 65¿, ο προμηθευτόσ οφεύλει να το αναφϋρει ςαφώσ ςτην προςφορϊ του. 

Επιθυμητό εύναι το κρϊμα ορεύχαλκου να φϋρει την δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα ςε 

μόλυβδο. ε κϊθε περύπτωςη η περιεκτικότητα ςε μόλυβδο θα πρϋπει, επύ ποινόσ αποκλειςμού, να 

εύναι μικρότερη του 2¿. 

 

Σο κϊλυμμα, το περύβλημα μετρ. μηχανιςμού, μπορεύ να εύναι από ϊλλο ιςοδύναμο από πλευρϊσ 

αντοχόσ υλικό. 

Η εξωτερικό επιφϊνεια του περιβλόματοσ(ςώμα) θα εύναι λεύα, χωρύσ χυτευτικϊ ελαττώματα και 

θα ϋχει υποςτεύ βαφό. 

Η πλόρωςη χυτευτικών ελαττωμϊτων, πόρων κ.λπ. με ξϋνη ύλη ό κόλληςη απαγορεύεται. 

Ο μηχανιςμόσ των μετρητών μπορεύ να καταςκευαςθεύ από πλαςτικϊ υλικϊ (POLYMER) αρκεύ να 

ανταποκρύνονται ϊριςτα ςτον ςκοπό για τον οπούο προορύζονται. 

Ο μηχανιςμόσ πρϋπει να χωρύζεται εύκολα ςε κύρια μϋρη που θα αποτελούν ςετ και θα δύνουν την 

δυνατότητα αντικατϊςταςησ ,με απλό τρόπο επύ τόπου, χωρύσ αφαύρεςη του μετρητό. Εξαύρεςη 

γύνεται μόνο για το φύλτρο. 

Η ανϊγνωςη των ενδεύξεων θα γύνεται ευκρινώσ μϋςα από πλαςτικό ό το γυαλύ. 

 

ΤΛΙΚΑ (φλαντζωτϊ -woltman) 

Σο υλικό καταςκευόσ του εξωτερικού περιβλόματοσ των μετρητών (ςώμα) των υδρομετρητών θα 

εύναι χυτοςύδηροσ υψηλόσ ποιότητασ με αντοχό ςε πύεςη λειτουργύασ τουλϊχιςτον 16bar..  

Η εςωτερικό και εξωτερικό επιφϊνεια του κελύφουσ θα εύναι βαμμϋνη με ειδικό 

αντιδιαβρωτικό βαφό, κατϊλληλη για χρόςη ςε πόςιμο νερό. 

Η εξωτερικό επιφϊνεια του περιβλόματοσ θα εύναι λεύα, χωρύσ χυτευτικϊ ελαττώματα και θα ϋχει 

υποςτεύ βαφό. 

Η πλόρωςη χυτευτικών ελαττωμϊτων, πόρων κ.λπ. με ξϋνη ύλη ό κόλληςη απαγορεύεται. 

Μετρητικόσ μηχανιςμόσ ξηρού τύπου, ο οπούοσ δεν ϋρχεται ςε επαφό με το νερό. 

Ο μηχανιςμόσ των μετρητών μπορεύ να καταςκευαςθεύ από πλαςτικϊ υλικϊ (POLYMER) αρκεύ να 
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ανταποκρύνονται ϊριςτα ςτον ςκοπό για τον οπούο προορύζονται. 

Ο μηχανιςμόσ πρϋπει να χωρύζεται εύκολα ςε κύρια μϋρη που θα αποτελούν ςετ και θα δύνουν την 

δυνατότητα αντικατϊςταςησ ,με απλό τρόπο επύ τόπου, χωρύσ αφαύρεςη του μετρητό. 

Η ανϊγνωςη των ενδεύξεων θα γύνεται ευκρινώσ μϋςα από πλαςτικό ό το γυαλύ. 

 

ΣΕΓΑΝΟΣΗΣΑ - ΑΝΣΟΦΗ ΣΗΝ ΠΙΕΗ 
 
Οι μετρητϋσ πρϋπει να αντϋχουν τη ςυχνό πύεςη του νερού για την οπούα εύναι καταςκευαςμϋνοι 

(πύεςη λειτουργύασ) χωρύσ να παρουςιϊζονται προβλόματα ό ελαττώματα όπωσ διαρροϋσ, 

εφιδρώςεισ των τοιχωμϊτων, παραμορφώςεισ κ.λπ. Η πύεςη λειτουργύασ του μετρητό θα εύναι 16 

bar. 

Ο ϋλεγχοσ ςτεγανότητασ πρϋπει να αποδεύξει ότι ο μετρητόσ αντϋχει χωρύσ διαρροό, ςε πύεςη ύςη με 

1,6 φορϋσ τη μϋγιςτη πύεςη λειτουργύασ (δηλ. 25 bar) εφαρμοζόμενη επύ 15 min. 

Κϊθε μετρητόσ πρϋπει να μπορεύ να αντϋξει χωρύσ καταςτροφό ό εμπλοκό πύεςη 2 φορϋσ τη 

μϋγιςτη πύεςη λειτουργύασ (κατ' ελϊχιςτον 32 bar) εφαρμοζόμενη επύ 1 min. Για την αποφυγό 

θραύςεων των καπακιών ςε περύπτωςη πλόγματοσ τα υδρόμετρα  θα δοκιμαςτούν ςτα 30 bar επύ 

1 min. 

 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΙΕΕΩ 
 

Σο πεδύο τιμών ςχετικόσ πύεςησ του νερού πρϋπει να εκτεύνεται από 0,3 bar  ϋωσ 16bar . Η 

απώλεια πύεςησ η οφειλόμενη ςτον μετρητό, δεν πρϋπει να υπερβαύνει τα 0,63 bar υπό 

ονομαςτικό παροχό Q3  . Η κλϊςη πτώςησ πύεςησ θα αναφϋρεται ςαφώσ εύτε ςτον υδρομετρητό 

(ςτο καντρϊν ενδεύξεων ό ςτο περικϊλυμμα) εύτε ςτην πλόρη ϋγκριςη προτύπου του 

υδρομετρητό. 

 

ΜΕΣΡΗΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΜΟ 
 

Η διϊταξη τησ ενδεύξεωσ πρϋπει να επιτρϋπει την εύκολη, αςφαλό και ςωςτό ανϊγνωςη του όγκου 

του μετρούμενου νερού που εκφρϊζεται ςε κυβικϊ μϋτρα. Ο όγκοσ προκειμϋνου για μηχανιςμούσ 

ευθεύασ ανϊγνωςησ, δύδεται με την ανϊγνωςη των διαδοχικών κατϊ ςειρϊ ψηφύων που 

εμφανύζονται ςε θυρύδεσ. 

Για μηχανιςμούσ μεικτόσ ανϊγνωςησ, ο όγκοσ δύδεται με το ςυνδυαςμό ευθεύασ και κυκλικόσ 

ανϊγνωςησ όπου με ευθεύα ανϊγνωςη θα καταγρϊφονται τα κυβικϊ μϋτρα και ςτην κυκλικό, οι 

υποδιαιρϋςεισ του κυβικού μϋτρου . Ή τιμό τησ βαθμύδοσ κϊθε κλύμακασ, εκφραζόμενη ςε κυβικϊ 

μϋτρα, πρϋπει να εύναι τησ μορφόσ 10n, oπου n εύναι ακϋραιοσ αριθμόσ θετικόσ, αρνητικόσ ό μηδϋν, 

κατϊ τρόπον ώςτε να ςχηματύζεται δεκαδικό ςύςτημα ενδεύξεων. Πληςύον κϊθε κλύμακασ 

αναφϋρονται οι αριθμού x 1000 - x 100 - x 10 - x 1 - x 0,1 - x 0,01 - x 0,001 . 
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Για όλουσ τουσ τύπουσ μετρητικών μηχανιςμών το μαύρο χρώμα εύναι ενδεικτικό των κυβικών 

μϋτρων και των πολλαπλαςύων τουσ. Σο κόκκινο χρώμα εύναι ενδεικτικό των υποδιαιρϋςεων του 

κυβικού μϋτρου. 

Σο μϋγεθοσ των ςτοιχεύων (αριθμών) θα εύναι τϋτοιο και θα ϋχουν αυτϊ τϋτοια θϋςη ςε ςχϋςη με 

την πλϊκα ώςτε να διαβϊζονται εύκολα ςτισ ςυνθόκεσ που εύναι τοποθετημϋνοι οι υδρομετρητϋσ 

εντόσ φρεατύων). Δηλαδό θα εύναι ευχερόσ η ανϊγνωςη από απόςταςη τουλϊχιςτον 1 m και υπό 

γωνύα 30 μοιρών από την κατακόρυφο και θα ϋχουν τα ςτοιχεύα με ύψοσ τουλϊχιςτον 4mm. 

Σα ςτοιχεύα επύ τησ πλϊκασ ςτουσ μηχανιςμούσ μεικτόσ ανϊγνωςησ θα ϋχουν ύψοσ 3mm 

τουλϊχιςτον. 

Για την ϊμεςη αντύληψη τησ κύνηςησ (λειτουργύασ) του μηχανιςμού και για την ρύθμιςη του 

υδρομετρητού με ηλεκτρονικό όργανο θα υπϊρχει ςυμπληρωματικό διϊταξη με αςτερύςκο 

ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διεθνεύσ προδιαγραφϋσ. 

την πλϊκα του μετρητικού μηχανιςμού θα υπϊρχουν τα παρακϊτω αναφερόμενα ςτοιχεύα. 

 Σο όνομα ό η εμπορικό επωνυμύα του καταςκευαςτό ό το ςόμα του εργοςταςύου  

 Σην μετρολογικό κατηγορύα (κλϊςη)  

 Η ονομαςτικό ωριαύα παροχό ςε m3/h 

 Σο ϋτοσ καταςκευόσ 

 Σο ςόμα ϋγκριςησ προτύπου τησ Ε.Ε. ό ο αριθμόσ ϋγκριςησ κυκλοφορύασ του Τπουργεύου 

Εμπορύου  

 Η μονϊδα μϋτρηςησ του όγκου του διερχόμενου νερού  

 Σην μϋγιςτη πύεςη λειτουργύασ.  

 Η θϋςη λειτουργύασ όπου με το χαρακτηριςτικό Η θα δηλώνεται η οριζόντια θϋςη και V η 

κϊθετη. 

 Ο μηχανιςμόσ ϋνδειξησ κυβικών μϋτρων ευθεύασ ανϊγνωςησ θα εύναι μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο 

ειδικό χώρο . 

Οι μετρητϋσ θα εύναι εφοδιαςμϋνοι με διϊταξη ρυθμύςεωσ που θα επιτρϋπει την ρύθμιςη ςτην 

ακρύβεια λειτουργύασ τουσ μϋςα ςτα ανεκτϊ όρια του ςφϊλματοσ. 

Η διϊταξη ρυθμύςεωσ θα εύναι εςωτερικό κϊτω από το καταγραφικό μηχανιςμό. 

Σο μόκοσ του ςώματοσ των μετρητών από ϊκρο ςε ϊκρο χωρύσ τα ενωτικϊ εξαρτόματα (λυόμενουσ 

ςυνδϋςμουσ - ρακόρ) πρϋπει να εύναι απαραιτότωσ ανϊλογα με το μϋγεθοσ όπωσ αναγρϊφεται 

ςτον πύνακα. 

το ςτόμιο ειςαγωγόσ νερού ςτουσ μετρητϋσ θα προςαρμόζεται φύλτρο , του οπούου η ελεύθερη 

επιφϊνεια θα εύναι τουλϊχιςτον διπλϊςια από την διατομό ειςόδου του νερού . 

 την ϋξοδο του υδρομϋτρου θα υπϊρχει ειδικϊ διαμορφωμϋνη υποδοχό όπου θα ϋχουν 

τοποθετημϋνη βαλβύδα αντεπιςτροφόσ ϋνθετη (που δεν θα αυξϊνει το μόκοσ των υδρομετρητών 

ςε καμύα περύπτωςη), compact με ανοξεύδωτο ελατόριο ανθεκτικό ςε οξειδωτικό ό διαβρωτικό 

δρϊςη, ενδεικτικού τύπου ocean, που θα αντικαθύςταται εύκολα, δε θα παραςύρεται από τη ροό 

του νερού και θα εύναι καταςκευαςμϋνη από υλικϊ υψηλόσ αντοχόσ, κατϊλληλα για χρόςη ςε 
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πόςιμο νερό. Βαλβύδεσ αντεπιςτροφόσ ϊλλου τύπου δεν γύνονται δεκτϋσ, το κόςτοσ τησ θα 

ςυνυπολογιςτεύ ςτην τιμό προςφορϊσ. 

Οι ςτεγανωτικού δακτύλιοι θα ναι καταςκευαςμϋνοι από EPDM/NBR  ό ϊλλο ιςοδύναμο υλικό και 

θα εύναι κατϊλληλο για χρόςη ςε πόςιμο νερό.  

το ςώμα των μετρητών θα υπϊρχει ανϊγλυφη ςόμανςη τησ κατεύθυνςησ ροόσ με βϋλοσ επαρκούσ 

μεγϋθουσ ςε μύα τουλϊχιςτον θϋςη. 

Ο αριθμόσ ςειρϊσ των μετρητών θα χαρϊζεται ςτο μϋταλλο ό θα εύναι τυπωμϋνοσ ςτο πλαςτικό 

περύβλημα του μετρικού μηχανιςμού. Η μύα θϋςη θα εύναι κατϊ προτύμηςη ςτο ϊνω μϋροσ τησ 

ςτεφϊνησ του περιβλόματοσ του μετρητικού μηχανιςμού με ύψοσ ςτοιχεύων 5-8 mm. Οι μετρητϋσ 

θα φϋρουν τουσ αριθμούσ ςειρϊσ που θα υποδεύξει η  ΔΕΤΑ ΘΕΡΜΗ . 

Για  την ςφρϊγιςη των μετρητών  οι προεξοχϋσ που υπϊρχουν ςτο περύβλημα του μετρητικού 

μηχανιςμού για την κοχλύωςό του ςτο ςώμα, θα εύναι τρυπημϋνεσ με διϊμετρο μεγαλύτερη ό ύςη 

των 2 mm.).  

Σα κϊλυμμα (καπϊκι) του υδρομετρητό  μπορεύ να  εύναι ςυνθετικό πλαςτικό υψηλόσ αντοχόσ η’ 

ορειχϊλκινο. 

 

 
ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΜΕ ΣΗΝ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  
 
1.Πλόρη τεχνικϊ φυλλϊδια τησ καταςκευϊςτριασ εταιρεύασ, όπου θα αναφϋρονται 

αναλυτικϊ τα πραγματικϊ μετρολογικϊ και τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, όπωσ επύςησ και το 

ςημεύο ϋναρξησ καταγραφόσ του προςφερόμενου υδρομετρητό.   

2.Διϊγραμμϊ τησ καμπύλησ πτώςησ πιϋςεωσ και τησ καμπύλησ ςφϊλματοσ, ςε ςυνϊρτηςη 

µε την παροχό.  

3.χϋδια µε τισ κατϊλληλεσ τομϋσ για την αναγνώριςη των εξαρτημϊτων  που αποτελούν 

τον υδρομετρητό.    

4. Πλόρη ϋγκριςη ςύμφωνα µε τη νϋα Ευρωπαώκό Οδηγύα (MID 2004/22/EU)  

5.Τπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα ο προμηθευτόσ θα αναφϋρει ρητϊ ότι αναλαμβϊνει και 

αποδϋχεται την ευθύνη ϋναντι του νόμου, ςτην περύπτωςη που τα  υλικϊ καταςκευόσ των 

προςφερόμενων υδρομετρητών, αποδειχθεύ ότι ϋχουν επιπτώςεισ ςτη δημόςια υγεύα.  

6.Πιςτοποιητικϊ καταλληλόλητασ του υδρομετρητό και των επιμϋρουσ εξαρτημϊτων που 

απαρτύζουν τον υδρομετρητό, για χρόςη ςε  πόςιμο νερό από αναγνωριςμϋνουσ 

Ευρωπαώκούσ Οργανιςμούσ - Υορεύσ .  
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7.Τπεύθυνη δόλωςη του προμηθευτό ςτην οπούα θα δεςμεύεται  για την καλό λειτουργύα( 

όπωσ αυτό ορύζεται ςτην παρούςα Μελϋτη) των υδρομετρητών, για πϋντε (5) χρόνια και 

ςε περύπτωςη βλϊβησ τουσ, θα υποχρεούται ςε ϊμεςη αντικατϊςταςη αυτών.  

8.Πιςτοποιητικό επύςημα αναγνωριςμϋνου εργαςτηρύου, για την αναλυτικό χημικό 

ςύςταςη του ορειχϊλκινου κρϊματοσ καταςκευόσ του κελύφουσ .  

9.Πιςτοποιητικό επύςημα αναγνωριςμϋνου εργαςτηρύου, για την αναλυτικό χημικό 

ςύςταςη καταςκευόσ του κελύφουσ .  

10.Πιςτοποιητικό κατϊ ISO 9001:2015 του εργοςταςύου καταςκευόσ ςυναρμολόγηςησ και 

δοκιμόσ των υδρομετρητών.  

11.Πιςτοποιητικό διαπύςτευςησ του εργαςτηρύου δοκιμόσ των υδρομετρητών, που 

διαθϋτει ο καταςκευαςτόσ, το οπούο θα ϋχει εκδοθεύ από επύςημο φορϋα διαπύςτευςησ τησ 

Ευρωπαώκόσ ϋνωςησ κατϊ ΕΝ 17025.  

 

 

Η Προώςταμϋνη του Οικον. 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΝΟΤΑΡΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ 
 

Θϋρμη, 31/03/2021 
Η Διευθύντρια Σ.Τ. ΔΕΤΑΘ  
 
 
 
 
 
ΠΑΦΑΛΙΔΟΤ ΠΑΡΘΕΝΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
(Δ.E.Y.Α.Θ.)  ΘΕΡΜΗ 
 

                        Αριθ. Μελϋτησ:  31/21 
 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 
Τδρομετρητϋσ 1/2’’ ταχυμετρικού,  
πολλαπλόσ ριπόσ (λαδιού, με ρακόρ) Σεμ. 1.300,00 35,00 € 45.500,00 € 

2 
Τδρομετρητϋσ 3/4’’ ταχυμετρικού,  απλόσ 
ριπόσ (λαδιού, με ρακόρ) Σεμ. 50,00 36,00 € 1.800,00 € 

3 

Τδρομετρητϋσ  1’’  
ταχυμετρικού,  πολλαπλόσ ριπόσ (λαδιού, 
με ρακόρ) Σεμ. 5,00 77,00 € 385,00 € 

4 
Τδρομετρητϋσ  1 1/2’’ ταχυμετρικού,  
πολλαπλόσ ριπόσ (λαδιού, με ρακόρ Σεμ. 2,00 179,00 € 358,00 € 

5 
Τδρομετρητϋσ  2’’ ταχυμετρικού,  
πολλαπλόσ ριπόσ (λαδιού, με ρακόρ) Σεμ. 1,00 220,00 € 220,00 € 

6 

Τδρομετρητόσ τύπου woltman μεγϋθουσ                          
2 1/2’’φλαντζωτόσ.(πόςιμο νερό). 

Σεμ. 3,00 315,00 € 945,00 € 

7 

Τδρομετρητόσ τύπου woltman μεγϋθουσ 
3’’φλαντζωτόσ.(πόςιμο νερό). 

Σεμ. 3,00 340,00 € 1.020,00 € 

8 
Τδρομετρητόσ τύπου woltman μεγϋθουσ                        
2 1/2’’φλαντζωτόσ(ϊρδευςησ). Σεμ. 10,00 160,00 € 1.600,00 € 

9 
Τδρομετρητόσ τύπου woltman μεγϋθουσ             
3’’φλαντζωτόσ (ϊρδευςησ). Σεμ. 10,00 180,00 € 1.800,00 € 

 
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 53.628,00 € 

 
ΥΠΑ 24¿ 12.870,72 € 

 
ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 66.498,72 € 

 
 
 

Η Προώςταμϋνη του Οικον. 
 
 
 
 
 

ΜΑΝΟΤΑΡΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ 
 

Θϋρμη, 31/03/2021 
Η Διευθύντρια Σ.Τ. ΔΕΤΑΘ 

 
 
 
 

ΠΑΦΑΛΙΔΟΤ ΠΑΡΘΕΝΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ 
ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ (Δ.E.Y.Α.Θ.) 
 

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ 
ΕΣΟΤ 2021»                    
 
     
Αριθ. Μελέτης:  31/21 

 
ΕΝΣΤΠΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΟΙΥΕΙΑ 
ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ: 

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μετρ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 
Τδρομετρητϋσ 1/2’’ ταχυμετρικού,  
πολλαπλόσ ριπόσ (λαδιού, με ρακόρ) Σεμ. 1300   

2 
Τδρομετρητϋσ 3/4’’ ταχυμετρικού,  απλόσ 
ριπόσ (λαδιού, με ρακόρ) Σεμ. 50   

3 

Τδρομετρητϋσ  1’’  
ταχυμετρικού,  πολλαπλόσ ριπόσ (λαδιού, 
με ρακόρ) Σεμ. 5   

4 
Τδρομετρητϋσ  1 1/2’’ ταχυμετρικού,  
πολλαπλόσ ριπόσ (λαδιού, με ρακόρ Σεμ. 2   

5 
Τδρομετρητϋσ  2’’ ταχυμετρικού,  
πολλαπλόσ ριπόσ (λαδιού, με ρακόρ) Σεμ. 1   

6 
Τδρομετρητόσ τύπου woltman μεγϋθουσ                          
2 1/2’’φλαντζωτόσ.(πόςιμο νερό). Σεμ. 3   

7 
Τδρομετρητόσ τύπου woltman μεγϋθουσ 
3’’φλαντζωτόσ.(πόςιμο νερό). Σεμ. 3   

8 
Τδρομετρητόσ τύπου woltman μεγϋθουσ                        
2 1/2’’φλαντζωτόσ(ϊρδευςησ). Σεμ. 10   

9 
Τδρομετρητόσ τύπου woltman μεγϋθουσ             
3’’φλαντζωτόσ (ϊρδευςησ). Σεμ. 10   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Θέρμη,     /    /2021 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

 


