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∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

                 Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  

                           E-mail:deyam2@otenet.gr 

         

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Προµήθεια Υδροµέτρων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑΛ 

έτους 2014 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:     ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Άρθρο 1ο –Αντικείµενο της Σ.Υ. 
Αντικείµενο της �αρούσας είναι η �ροµήθεια Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2014,  για την αντικατάσταση �αλαιών 
υδροµέτρων �ου είτε είναι στάσιµα είτε δεν καταγράφουν σωστά καθώς 
ε�ίσης και για νέες υδροληψίες. 
Η �ροµήθεια χρηµατοδοτείται α�ό �όρους της ∆ΕΥΑΛ (Κωδικός 
�ροϋ�ολογισµού έτους 2014, Κ.Α : 25.05.010 και µε τίτλο «Προµήθεια 
υδροµέτρων») 
Η �ροµήθεια διέ�εται α�ό τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α), «Περί 
κινήτρων για την ίδρυση Ε�ιχειρήσεων Υδρεύσεως και Α�οχετεύσεως», του 
Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», της Υ.Α. 
11389/93 «Ενιαίος κανονισµός �ροµηθειών το�ικής αυτοδιοίκησης» 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Α�οκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
 
Άρθρο 2ο –Συµβατικά στοιχεία της Προµήθειας-Σειρά ισχύος αυτών  
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της �ροµήθειας µε βάση τα ο�οία θα γίνει η 
ανάθεση και η εκτέλεση της �ροµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε 
�ερί�τωση ασυµφωνίας µεταξύ τους τα �αρακάτω: 

1. Η σύµβαση �ου θα υ�ογραφεί 
2. Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού 
3. Η Τεχνική Έκθεση 
4. Η Ειδική Συγγραφή Υ�οχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές 
5. Ο Ενδεικτικός Προϋ�ολογισµός 
6. Η �ροσφορά του αναδόχου 

 
 
Άρθρο 3ο –Τρό0ος εκτέλεσης της 0ροµήθειας 
Η ανάθεση της �ροµήθειας θα γίνει µε �ρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
�ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο 
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της �ροµήθειας -µεταξύ των �ροσφορών �ου ικανο�οιούν τους όρους και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης.  
O Ανάδοχος �ροµηθευτής υ�οχρεούται να �αραδώσει τα υλικά µε δική του 
δα�άνη (µεταφορά, φορτοεκφόρτωση). 
Η �αράδοση των υδροµέτρων γίνεται στην α�οθήκη της ∆ΕΥΑΛ (�εριοχή 
ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ) τµηµατικά, ανάλογα µε τις α�αιτήσεις της υ�ηρεσίας  και  σε 
διάστηµα ενός έτους α�ό την υ�ογραφή της σύµβασης. 
 
 
Άρθρο 4ο –Τεχνικές Προδιαγραφές  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ1) 
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ 

1.Γενικά 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υδροµετρητών θα �ρέ�ει να �ληρούν ε�ί 
�οινή α�οκλεισµού τις Ευρω�αικές �ροδιαγραφές και τα ισχύοντα 
κατασκευαστικά �ρότυ�α. 
Α) Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί υδροµετρητές �ου συµµορφώνονται µε 
την �αλαιότερη Ευρω�αϊκή οδηγία 75/33/Ε.Ε αρκεί η άδεια κυκλοφορία 
τους �ου έχει εκδοθεί σύµφωνα µε την οδηγία αυτή να είναι σε �λήρη ισχύ 
µέχρι και ένα έτος µετά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
Για την �ερί�τωση �ου �ροσφερθούν υδροµετρητές �ου συµµορφώνονται 
�λήρως µε την Ευρω�αϊκή οδηγία 75/33 Ε.Ε, αυτοί �ρέ�ει να  είναι: 

• ογκοµετρικοί, ξηρού τύ0ου, ευθείας ή µικτής ανάγνωσης 
Μετρολιγικής κατηγορίας: C κλάση 

• ταχυµετρικοί ,ξηρού τύ0ου, α0λής ρι0ής, ευθείας ή µικτής 
ανάγνωσης Μετρολογικής κατηγορίας C-H/B-V   

και να �ληρούν  τα κάτωθι: 

• Μήκος: L=110 ή 115 α�ό άκρο σε άκρο (χωρίς ενωτικά) 

• Σ�είρωµα σύνδεσης άκρων: G ¾΄΄ Β 

• Πίεση λειτουργίας PN 16 bar 

• Ονοµαστική διατοµή υδροµετρητή : DN 15mm 

• Oνοµαστική �αροχή υδροµετρητή: Qn=1,5m3/h 
B) Ε�ίσης γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό υδροµετρητές �ου 
συµµορφώνονται �λήρως µε την νέα ισχύουσα Ευρω�αϊκή οδηγία MID 
2004/22/Ε.Ε, υ�ό την �ροϋ�όθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής φέρει 
�ιστο�οίηση σύµφωνα µε την MID κλάσης H1 ή εναλλακτικά B+D. 
Συγκεκριµένα οι υδροµετρητές �ρέ�ει να είναι: 

• ογκοµετρικοί, ξηρού τύ0ου, ευθείας ή µικτής ανάγνωσης  
 Σχέση R=Q3/Q1=160 

• ταχυµετρικοί ,ξηρού τύ0ου, α0λής ρι0ής, ευθείας ή µικτής 
ανάγνωσης 
Μετρολογικής κατηγορίας R160-H/R80-V   

 και να �ληρούν  τα κάτωθι: 

• Μήκος: L=110 ή 115 

• Μόνιµη �αροχή Q3=2,5 m3/h 
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• Σ�είρωµα σύνδεσης άκρων: G3/4΄΄ Β 

• Ονοµαστική διατοµή υδροµετρητή : DN 15mm 

• Σχέση Q2/Q1=1,6 

• Σχέση Q4/Q3=1,25 

• Κλάση θερµοκρασίας T30 

• Κλάση �ίεσης MAP 16 

• Κλάση α�ώλειας �ίεσης ∆P63 για τη ζητούµενη µόνιµη �αροχή Q3 
Για τα υ�όλοι�α τεχνικά χαρακτηριστικά �ου δεν αναφέρονται �αρα�άνω, 
οι υδροµετρητές θα είναι σύµφωνοι µε τα �ρότυ�α κατασκευής ISO4064 ή το 
νεότερο EN 14154:2005, ανάλογα µε την Ευρω�αϊκή οδηγία µε την ο�oία 
συµµορφώνονται. 
 
 
2. Ειδικές α0αιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά 0ου ισχύουν και για τις 
δύο 0ερι0τώσεις Α & Β.  
 
2.1. Οι �ροµηθευτές θα �ρέ�ει να �εριγράφουν ξεκάθαρα στις �ροσφορές 
τους τα �ραγµατικά µετρολογικά χαρακτηριστικά του υδροµετρητή. Ειδικά 
για την �αροχή έναρξης καταγραφής, είναι ε�ιθυµητή η µικρότερη δυνατή 
και σε κάθε �ερί�τωση όχι µεγαλύτερη α�ό 2I/h, ε�ί �οινή α�οκλεισµού. Η 
ε�αλήθευση των αναφερόµενων µετρολογικών χαρακτηριστικών είναι 
δυνατόν να �ραγµατο�οιηθεί, εάν κριθεί σκό�ιµο α�ό την υ�ηρεσία, σε 
δια�ιστευµένο α�ό ανεξάρτητο φορέα, εργαστήριο υδροµετρητών της 
Ελλάδος ή της Ευρω�αϊκής ένωσης, ε�ιλογής της υ�ηρεσίας. Η µη 
ε�αλήθευση  των δηλωµένων στην �ροσφορά µετρολογικών 
χαρακτηριστικών, συνε�άγεται α�οκλεισµό της �ροσφοράς. 
2.2 Οι υδροµετρητές θα χρησιµο�οιηθούν για το�οθέτηση σε �αροχές 
�όσιµου νερού και θα �ρέ�ει να είναι κατάλληλοι για το σκο�ό αυτό. Για την 
�ιστο�οίηση της συγκεκριµένης α�αίτησης, ο �ροµηθευτής θα �ροσκοµίσει 
�ιστο�οιητικά καταλληλότητας α�ό αναγνωρισµένους Ευρω�αϊκούς 
Οργανισµούς-Φορείς. 
2.3. Οι υδροµετρητές θα το�οθετηθούν είτε σε εξωτερικό χώρο εντός φρεατίων 
ε�ί του �εζοδροµίου είτε σε εσωτερικό χώρο ό�ου είναι εγκατεστηµένος 
συλλέκτης, σε κάθετη ή οριζόντια θέση λειτουργίας. Για τους αναφερόµενους 
λόγους η µετρολογική κλάση C ή η σχέση R=160 θα εξασφαλίζεται για κάθε 
το�οθέτηση. 
2.4. Οι υδροµετρητές κατά τη φάση της αξιολόγησης (δείγµατα) αλλά και 
κατά την �αράδοση (�οσότητα �αραλαβής), θα συνοδεύονται α�ό τα 
�ιστο�οιητικά δοκιµής τους κατά την αρχική �αραγωγή τους. 
2.5. Οι �ροσφερόµενοι υδροµετρητές θα �ρέ�ει να έχουν έγκριση �ροτύ�ου 
κυκλοφορίας της Ευρω�αϊκής Ένωσης σύµφωνα µε όσα �εριγράφονται στις 
�αραγράφους Α και Β �αρα�άνω. Η �λήρης έγκριση θα ε�ισυναφθεί στην 
�ροσφορά στην γλώσσα έκδοσης της καθώς και µετάφραση της στα Ελληνικά, 
νόµιµα ε�ικυρωµένη. 
2.6. To υλικό κατασκευής του σώµατος των υδροµέτρων µ�ορεί να είναι 
κατασκευασµένο είτε α�ό συνθετικό υλικό �ου θα διαθέτει άριστες µηχανικές 
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ιδιότητες και θα �ληροί τις συνθήκες καταλληλότητας για χρήση σε �όσιµο 
νερό, είτε α�ό ορείχαλκο υψηλής �οιότητας. 
2.7. Για την �ερί�τωση κατασκευής του κελύφους των υδροµετρητών µε 
κράµα ορείχαλκου, θα �ρέ�ει η �εριεκτικότητα σε χαλκό να είναι α�ό 57% 
έως 75% µε κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλ�. ώστε να 
εξασφαλίζονται οι α�αιτούµενες µηχανικές ιδιότητες. Ε�ιθυµητό είναι να 
φέρει την δυνατόν χαµηλότερη �εριεκτικότητα σε µόλυβδο. Σε κάθε 
�ερί�τωση η �εριεκτικότητα σε µόλυβδο θα �ρέ�ει να είναι µικρότερη του 
2,5%. 
2.8. Ο �ροµηθευτής οφείλει να υ�οβάλει ε�ίσηµη χηµική ανάλυση του 
κράµατος κατασκευής �ου χρησιµο�οιεί, α�ό αναγνωρισµένο εργαστήριο 
ελέγχου. Αναλύσεις α�ό ιδιωτικά µη ε�ίσηµα δια�ιστευµένα για την 
διενέργεια ελέγχων εργαστήρια δεν γίνονται δεκτές. Στην ανάλυση του 
κράµατος θα φαίνεται µε σαφήνεια η �εριεκτικότητα των στοιχείων �ου 
α�αρτίζουν το κράµα καθώς και η κωδική του ονοµασία, η ο�οία θα �ρέ�ει 
να είναι σύµφωνη µε αυτή �ου δηλώνεται στην �ροσφορά. 
2.9. Η �λήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, �όρων, κλ�. των ορειχάλκινων 
τµηµάτων, µε ξένη ύλη ή κόλληση α�αγορεύεται. (ισχύει µόνο για την 
�ερί�τωση υλικού κατασκευής σώµατος α�ό ορείχαλκο) 
2.10. Στο σώµα των υδροµετρητών θα υ�άρχει ανάγλυφη σήµανση 
κατεύθυνσης της ροής µε βέλη ε�αρκούς µεγέθους. 
2.11. Οι υδροµετρητές �ρέ�ει να φέρουν στο στόµιο εισόδου του νερού φίλτρο 
κατακράτησης φερτών υλικών για την �ροστασία του µετρητικού 
µηχανισµού. 
2.12. Όλα τα σ�ειρώµατα του σώµατος των µετρητών θα έχουν τις 
�ροβλε�όµενες α�ό τους σχετικούς �ερί σ�ειρωµάτων κανονισµούς ανοχές 
�ου θα εξασφαλίζουν οµαλή και ασφαλή κοχλίωση. 
2.13. Ο αριθµός σειράς των υδροµετρητών (�ου θα καθορίζεται α�ό την 
Υ�ηρεσία) θα είναι χαραγµένος ή τυ�ωµένος µε έντονα ανεξίτηλα στοιχεία 
ύψους 6mm, τουλάχιστον σε µία θέση, ε�ί του καλύµµατος ή σε σταθερή 
ε�ιφάνεια του υδροµετρητή, εύκολα αναγνώσιµη. Θα �ρέ�ει να υ�άρχει 
εκτύ�ωση γραµµωτού κώδικα (barcode) ε�ί του καλύµµατος ή ε�ί του 
µετρητικού µηχανισµού για την ανάγνωση της ταυτότητας του υδροµετρητή 
µέσω ο�τικού αναγνώστη (barcode reader). 
2.14. Η άρθρωση συναρµογής καλύµµατος-�ερικαλύµµατος µετρητικού 
µηχανισµού �ρέ�ει να εξασφαλίζει ασφαλή και οµαλή λειτουργικότητα. 
2.15. Το υλικό κατασκευής του �ροστατευτικού του µετρητικού µηχανισµού 
θα είναι αρίστης �οιότητας και κατάλληλου �άχους ώστε να αντέχει σε 
υδραυλική �ίεση ίση µε την �ίεση δοκιµής η ο�οία ορίζεται σε PNx1,5(24 bar). 
2.16. Οι υδροµετρητές θα έχουν �ροεγκατεστηµένη την υ�οδοµή ώστε να 
µ�ορούν µελλοντικά να ενταχθούν σε σύστηµα ασύρµατης ανάγνωσης. Η 
ένταξη των υδροµετρητών σε σύστηµα ασύρµατης ανάγνωσης θα γίνεται µε 
την α�λή �ροσθήκη �αλµοδοτικής ή άλλης διάταξης καταγραφής ε�ί του 
υφιστάµενου υδροµετρητή α�ό το δίκτυο. Οι �ροµηθευτές �ρέ�ει να 
υ�οβάλλουν µε την �ροσφορά τους �λήρη και αναλυτικά στοιχεία (τεχνικά 
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φυλλάδια, τεχνική �εριγραφή κλ�) για την αξιολόγηση της δυνατότητας 
αυτής. 
2.17. Σε �ερί�τωση µελλοντικής εγκατάστασης �αλµοδοτικής διάταξης ε�ί 
των υδροµετρητών ε�ιθυµητό είναι να �ροβλέ�εται ειδικό κάλυµµα ώστε να 
�ροστατεύεται το αριθµητήριο ενδείξεων και ο υδροµετρητής να µην µένει 
εντελώς ακάλυ�τος. 
2.18. Οι διατάξεις α�οµακρυσµένης ανάγνωσης των ενδείξεων �ου θα 
το�οθετηθούν µελλοντικά ε�ί των υδροµετρητών θα �ρέ�ει να α�οτελούν 
ενιαία µονάδα (συλλέκτης & �οµ�ός), χωρίς καλώδια έτσι ώστε να 
α�οφεύγονται ο�οιεσδή�οτε βλάβες �ου µ�ορούν να �ροκληθούν λόγω της 
έκθεσης των καλωδίων στο �εριβάλλον εγκατάστασης (τρωκτικά, µηχανικές 
κατα�ονήσεις, αστοχία συνδέσεων, κλ�). 
2.19. Για την άµεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του µηχανισµού και 
για τη δοκιµή του υδροµετρητή µε ηλεκτρονικό όργανο, θα υ�άρχει 
συµ�ληρωµατική διάταξη µε αστερίσκο µε ανακλαστικά στοιχεία, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διεθνείς �ροδιαγραφές.. Στην �ροσφορά �ρέ�ει να 
αναφέρεται σαφώς η σχέση �αλµών ανά λίτρο του αστερίσκου. 
2.20. Οι υδροµετρητές θα είναι εξο�λισµένοι µε αντιµαγνητική �ροστασία, 
για την α�οτελεσµατικότητα της ο�οίας ο �ροµηθευτής θα χορηγήσει �λήρη 
στοιχεία. 
2.21. Οι υδροµετρητές θα συνοδεύονται α�ό ορειχάλκινα ενωτικά σύνδεσης 
(ρακόρ και ουρά). Τα ζητούµενα µήκη των ουρών είναι 37,5 mm για τα 
υδρόµετρα ½΄΄. Τονίζεται ότι ό�ου γίνεται αναφορά σε µήκος υδροµέτρου 
εννοείται το µήκος χωρίς τα ενωτικά.  Τα ενωτικά θα συνοδεύονται α�ό τους 
αντίστοιχους σταγανωτικούς δακτυλίους (φίµ�ερ). Το κόστος των 
ορειχάλκινων ενωτικών σύνδεσης θα �ρέ�ει να έχει υ�ολογιστεί στην 
�ροσφορά του διαγωνιζόµενου (2 σετ ενωτικών ανά υδροµετρητή). Κάθε σετ 
ενωτικών θα α�οτελείται α�ό µία ουρά, ένα ρακόρ και ένα φίµ�ερ. Τα 
ενωτικά θα �ρέ�ει να είναι κατάλληλα για �όσιµο νερό. 
2.22. Με σκο�ό την �ροστασία των υδροµετρητών α�ό µη εξουσιοδοτηµένη 
χρήση, οι υδροµετρητές θα συνοδεύονται α�ό ε�αναχρησιµο�οιούµενες 
ασφάλειες οι ο�οίες θα �ρέ�ει να ασφαλίζονται στην θέση εγκατάστασής τους 
µέσω ειδικής ασφάλειας στο ένα τους άκρο έτσι ώστε να είναι αδύνατη η 
α�οµάκρυνση τους α�ό το δίκτυο. Οι ασφάλειες θα είναι 
ε�αναχρησιµο�οιήσιµες, κατασκευασµένες α�ό µεταλλικό υλικό, κυλινδρικής 
µορφής και κατάλληλων διαστάσεων ώστε να καλύ�τουν �λήρως τα ρακόρ 
σύνδεσης των υδροµετρητών ό�ου και αν αυτά είναι το�οθετηµένα και θα 
�ρέ�ει να �εριστρέφονται ελεύθερα γύρο α�ό τα ρακόρ µε ο�οιοδή�οτε 
τρό�ο. Οι ασφάλειες θα α�οτελούνται, α�ό δύο µέρη και θα είναι 
κατασκευασµένες ώστε να το�οθετούνται µε ένα και µόνο τρό�ο. Τα δύο µέρη 
θα συνδέονται στη µια µεριά µέσω κατάλληλων εγκο�ών ενώ στην άλλη θα 
φέρουν διάταξη κλειδώµατος α�οτελούµενη α�ό ειδικό κοχλία ασφάλισης και 
σ�είρωµα. Ο κοχλίας θα έχει τέτοια διαµόρφωση ώστε να µ�ορεί να ελέγχεται 
µόνο µε την χρήση ειδικού κλειδιού χειρισµού το ο�οίο θα είναι �ρακτικά 
αδύνατο να αντιγραφεί.  
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2.23. Για την ευχερή ανάγνωση των ενδείξεων οι υδροµετρητές θα διαθέτουν 
αντιθολωτική �ροστασία (η κάψουλα του καταχωρητή θα είναι αεροστεγώς 
κλεισµένη IP68) ενώ �αράλληλα θα διαθέτουν �εριστρεφόµενο κατά 360ο 
µηχανισµό. 
2.24.Ο υδροµετρητής θα έχει ειδικά διαµορφωµένη υ�οδοχή ένθετη (�ου να 
µην αυξάνει το µήκος τους) στο άκρο εξόδου του, ό�ου θα είναι το�οθετηµένη 
ειδική βαλδίδα αντε�ιστροφής, PN 10 atm, compact, µε ελατήριο ανθεκτικό 
σε οξειδωτική ή διαβρωτική δράση, ενδεικτικού τύ�ου ocean, �ου θα 
αντικαθίσταται εύκολα, δεν θα �αρασύρεται εύκολα α�ό τη ροή του νερού 
και θα είναι κατασκευασµένη α�ό υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για 
χρήση σε �όσιµο νερό. Το κόστος της βαλβίδας αντε�ιστροφής θα �ρέ�ει να 
έχει υ�ολογιστεί στην �ροσφορά του διαγωνιζόµενου. 
2.25. Οι υδροµετρητές θα �αραδοθούν µε �λαστικά καλύµµατα για την 
�ροστασία των σ�ειρωµάτων. 
2.26. Στην �λάκα ενδείξεων του µετρητικού µηχανισµού ή ε�ί του 
�ερικαλύµµατος, θα �ρέ�ει να αναφέρονται τα �ροβλε�όµενα στην οδηγία 
75/33 ΕΕ, ή αντίστοιχα της νεότερης MID 2004/22/EU και συγκεκριµένα: 

• Α. Το Εµ�ορικό σήµα ή το όνοµα του κατασκευαστή. 

• Β. Η µετρολογική κλάση ή η σχέση R. 

• Γ. Η ονοµαστική �αροχή (Qn ή Q3) σε m3/h. 

• ∆. Το έτος κατασκευής. 

• Ε. Η µέγιστη �ίεση λειτουργίας σε bar (PN). 

• Z. Κατάλληλη σήµανση για την �ιστο�οιηµένη θέση λειτουργίας 
σύµφωνα µε το αντίστοιχο �ρότυ�ο. 

• Η. Το σήµα εγκρίσεως �ροτύ�ου ΕΕ. 
2.27. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά 
σφάλµατα, η �τώση �ίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην �ίεση και τα 
χαρακτηριστικά του µετρητικού µηχανισµού θα είναι σύµφωνα µε τους 
�αρα�άνω αναφερόµενους κανονισµούς και οδηγίες. 
2.28. Για κατασκευαστικά, κλ� στοιχεία �ου δεν αναφέρονται στην �αρούσα 
διακήρυξη ισχύουν τα �ροβλε�όµενα α�ό τους �αρα�άνω κανονισµούς. 
 
3. Ακρίβεια Ενδείξεων-Μέγιστα ανεκτά σφάλµατα 
3.1 Τα µέγιστα ανεκτά σφάλµατα ισχύουν ό�ως αναφέρονται στα σχετικά 
�ρότυ�α δηλαδή το ISO 4064 ή το ΕΝ 14154: 2005. Είναι �ροφανές ότι 
µετρολογικά χαρακτηριστικά �ου υ�ολεί�ονται των ζητουµένων καθιστούν 
την �ροσφορά α�ορρι�τέα. 
3.2 Η Υ�ηρεσία, εάν κρίνει σκό�ιµο, διατηρεί το δικαίωµα α�οστολής των 
δειγµάτων αλλά και µέρους της �οσότητας �αραλαβής σε ε�ίσηµα 
δια�ιστευµένο εργαστήριο υδροµετρητών της Ελλάδος ή της Ευρω�αϊκής 
Ένωσης της ε�ιλογής της, µε σκο�ό την ε�αλήθευση των δηλωµένων, στις 
�ροσφορές των �ροµηθευτών, µετρολογικών χαρακτηριστικών. 
3.3 Στην �ερί�τωση διαφορο�οίησης στην �ροσφορά των �ροµηθευτών των 
µετρολογικών χαρακτηριστικών και του σηµείου έναρξης καταγραφής, ε�ί τα 
βελτίω, ως �ρος τα �ροβλε�όµενα, οι δοκιµές ε�αλήθευσης �ου θα 
�ραγµατο�οιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τα δηλωµένα α�ό τον 
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κατασκευαστή χαρακτηριστικά. Σε �ερί�τωση µη ε�αλήθευσης η �ροσφορά 
α�ορρί�τεται. 
 
4. Αντοχή στη 0ίεση 
 Οι υδροµετρητές �ρέ�ει να αντέχουν τη συνεχή �ίεση του νερού για την 
ο�οία είναι κατασκευασµένοι (�ίεση λειτουργίας) χωρίς να �αρουσιάζονται 
�ροβλήµατα ή ελαττώµατα. Η �ίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar. 
Κάθε υδροµετρητής �ρέ�ει να αντέξει χωρίς καταστροφή ή εµ�λοκή �ίεση ίση 
µε δύο φορές τη µέγιστη �ίεση λειτουργίας εφαρµοζόµενη ε�ί 1 λε�τό. 
 
5. ∆οκιµές 
5.1 Η ρύθµιση και η δοκιµή όλων των υδροµετρητών θα γίνει α�ό τον 
κατασκευαστή στο εργοστάσιο του και σε δια�ιστευµένο εργαστήριο δοκιµών 
�ου υ�οχρεούται να διαθέτει. Οι σχετικές δα�άνες των δοκιµών θα 
συµ�εριλαµβάνονται στην �ροσφορά του �ροµηθευτή. Οι �αροχές δοκιµής 
θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) και ε�ι�λέον η ρύθµιση στα όρια ακρίβειας. Οι 
µετρήσεις στις �αροχές αυτές θα διενεργούνται µε χαρακτηριστικά (όγκος ή 
χρόνος) τα ο�οία θα διασφαλίζουν αβεβαιότητα µέτρησης καλύτερη ή ίση µε 
το 1/10 της µέγιστης ε�ιτρε�όµενης α�όκλισης στην κάθε �αροχή, βάσει του 
�ροτύ�ου ISO 4064. 
5.2 Με κάθε �αρτίδα θα �αραδίδονται τα αντίστοιχα �ρωτόκολλα δοκιµών 
όλων των υδροµετρητών µε τα χαρακτηριστικά της µέτρησης (�ραγµατική 
�αροχή, θερµοκρασία, όγκος ή χρόνος ή �αλµοί �ερισυλλογής κάθε �αροχής 
δοκιµής) και τις α�οκλίσεις των υδροµετρητών µε τους αριθµούς σειράς 
αυτών. Η α�αίτηση αυτή ισχύει και για τα δείγµατα. 
5.3 Οι �ροµηθευτές, µε �οινή α�οκλεισµού, θα υ�οβάλουν µε την �ροσφορά 
τους δήλωση ό�ου θα αναφέρουν ότι α�οδέχονται όλες τις α�αιτήσεις της 
�αρούσας �αραγράφου (5). 
 
6. Έλεγχος Παραλαβής 
6.1 Ο �ροµηθευτής υ�οχρεούται να χορηγεί στους εκ�ροσώ�ους της 
Υ�ηρεσίας κάθε στοιχείο σχετικό µε τους υδροµετρητές αλλά και µε τις 
τρά�εζες δοκιµών, �ροκειµένου να δια�ιστωθεί ότι η κατασκευή τους 
εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους της �αρούσας τεχνικής �ροδιαγραφής και 
των αναφερόµενων �ροτύ�ων. Ανεξάρτητα α�ό τον έλεγχο κατά την 
�αραλαβή, ο �ροµηθευτής υ�οχρεούται να αντικαταστήσει µε δική του 
δα�άνη εντός 5 ηµερών κάθε υδροµετρητή �ου θα �αρουσιάσει 
κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες κατά το χρόνο ισχύος της εγγύησής του. 
6.2 Η Υ�ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να α�οστείλει για έλεγχο δείγµατα α�ό 
τη �αραληφθείσα �οσότητα σε ανεξάρτητο δια�ιστευµένο Εργαστήριο 
Υδροµετρητών για έλεγχο των µετρολογικών τους χαρακτηριστικών. Σε 
�ερί�τωση �ου θα �αρατηρηθεί αστοχία στις δοκιµές έστω και σε έναν 
υδροµετρητή, θα ενηµερώνεται σχετικά ο �ροµηθευτής και θα 
ε�αναλαµβάνεται η διαδικασία ελέγχου στο εργαστήριο µε δα�άνη του. Σε 
�ερί�τωση εκ νέου αστοχίας έστω και σε έναν υδροµετρητή, θα 
αντικαθίσταται όλη η �οσότητα µε ευθύνη και δα�άνη του �ροµηθευτή. 
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6.3 Οι δοκιµές θα �ραγµατο�οιούνται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
σχετική �αράγραφο. 
6.4 Ο �ροµηθευτής υ�οχρεούται µε κάθε �αρτίδα να �αραδίδει τα αντίστοιχα 
�ρωτόκολλα δοκιµών όλων των υδροµετρητών µε τα χαρακτηριστικά της 
µέτρησης (�ραγµατική �αροχή, θερµοκρασία, όγκος ή χρόνος ή �αλµοί 
�ερισυλλογής κάθε �αροχής δοκιµής) και τις α�οκλίσεις των υδροµετρητών 
µε τους αριθµούς σειράς αυτών. 
6.5 Για την συµµόρφωση των �ροµηθευτών µε όλες τις α�αιτήσεις της 
�αρούσας, �αραγράφου �ρέ�ει,  να υ�οβληθεί δήλωση µαζί µε την 
�ροσφορά ό�ου θα αναφέρεται η �λήρης συµµόρφωση µε τις α�αιτήσεις της 
συγκεκριµένης �αραγράφου (6). 
 
7. Εγγυήσεις 
Οι υδροµετρητές θα είναι εγγυηµένοι για χρονική διάρκεια οµαλής 
λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών α�ό την ηµέρα �αραλαβής τους. Ο 
�ροµηθευτής είναι υ�οχρεωµένος να αντικαταστήσει µε καινούργιο κάθε 
υδροµετρητή �ου θα υ�οστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη �ου θα 
οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή �οιοτική ανε�άρκειά του. 
 
8.  Στοιχεία 0ου 0ρέ0ει να υ0οβληθούν µε την 0ροσφορά 
Ο �ροµηθευτής µε την �ροσφορά του θα �ρέ�ει να �ροσκοµίσει : 
8.1 Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας ό�ου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα �ραγµατικά µετρολογικά χαρακτηριστικά και το 
σηµείο έναρξης καταγραφής του �ροσφερόµενου υδροµετρητή. 
8.2 Αναλυτική �εριγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
�ροσφερόµενων υδροµετρητών. 
8.3 Φύλλο συµµόρφωσης �ου θα α�αντά σηµείο �ρος σηµείο για την 
συµφωνία ή µη µε τις τεχνικές �ροδιαγραφές. 
8.4 ∆ιάγραµµα της καµ�ύλης �τώσης �ιέσεως και της καµ�ύλης σφάλµατος, 
σε συνάρτηση µε την �αροχή. 
8.5 Σχέδια ή �αραστάσεις µε τις κατάλληλες τοµές για την αναγνώριση των 
εξαρτηµάτων �ου α�οτελούν τον υδροµετρητή. 
8.6 Περιγραφή της δυνατότητας µετατρο�ής των υδροµετρητών σε µετρητές 
α�οµακρυσµένης ανάγνωσης καθώς και των τύ�ων των �αλµοδοτών µε τους 
ο�οίους µ�ορούν να εξο�λιστούν (εικονογραφηµένοι κατάλογοι, τεχνική 
�εριγραφή, κλ�). 
8.7 Πλήρη έγκριση σύµφωνα µε τη νέα Ευρω�αϊκή Οδηγία (MID 
2004/22/EU) ή την 75/33 (Εννοείται ότι τα συγκεκριµένα έγγραφα 
α�αιτούνται �λήρη µε σχέδια, �αραστάσεις, υλικά κατασκευής κ.α.). 
8.8 Υ�εύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην ο�οία ο �ροµηθευτής θα αναφέρει 
ρητά ότι αναλαµβάνει την ευθύνη έναντι του νόµου στην �ερί�τωση �ου τα 
χρησιµο�οιηθέντα υλικά κατασκευής των �ροσφερόµενων υδροµετρητών 
α�οδειχθεί ότι έχουν ε�ι�τώσεις στη δηµόσια υγεία. 
8.9 Πιστο�οιητικά καταλληλότητας είτε του υδροµετρητή είτε των ε�ιµέρους 
εξαρτηµάτων �ου α�αρτίζουν τον υδροµετρητή για χρήση σε αγωγούς 
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�όσιµου νερού α�ό αναγνωρισµένους Ευρω�αϊκούς Οργανισµούς-Φορείς 
(KTW, DVGW, ACS, WRAS, κλ�). 
8.10 Εγγύηση του �ροµηθευτή και του οίκου κατασκευής για την καλή 
λειτουργία των υδροµετρητών �ου �ροσφέρει για �έντε (5) χρόνια 
τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο �ροµηθευτής είναι 
υ�οχρεωµένος να αντικαταστήσει µε καινούργιους όλους τους υδροµετρητές 
στους ο�οίους θα �αρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός 
του χρόνου εγγύησης. 
8.11 Πιστο�οιητικό ε�ίσηµα αναγνωρισµένου εργαστηρίου για την 
αναλυτική χηµική σύσταση του κράµατος κατασκευής του κελύφους (για 
κέλυφος α�ό κράµα ορείχαλκου). 
8.12 ∆ήλωση στην ο�οία θα αναφέρονται µε σαφήνεια τα στοιχεία του 
εργοστασίου κατασκευής αλλά και τα στοιχεία του �ροµηθευτή (Ε�ωνυµία, 
ταχ. ∆ιεύθυνση, Αντικείµενο, κ.λ.�). 
8.13 Πιστο�οιητικό κατά ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής, 
συναρµολόγησης και δοκιµής των υδροµετρητών. 
8.14 Ένα (1) �λήρη και λειτουργικό δείγµα των �ροσφερόµενων 
υδροµετρητών, το ο�οίο θα είναι 100% όµοιο µε αυτά �ου �εριγράφονται 
στην �ροσφορά του κάθε �ροµηθευτή και θα συνοδεύεται α�ό τα ρακόρ 
σύνδεσης και την ασφάλεια. 
8.15 Τη σχέση pulse/It, της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου), για 
τον �ροσφερόµενο υδροµετρητή. 
8.16 Ο συµµετέχων ακόµη �ρέ�ει να ε�ισυνάψει δήλωση ό�ου θα αναφέρεται 
µε ακρίβεια η το�οθεσία της εγκατάστασης του �ιστο�οιηµένου εργαστηρίου 
δοκιµών  
8.17 ∆ηλώσεις ό�ως �εριγράφονται στις �αραγράφους 5 & 6.    
 
Όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, 0εριγραφές, 0ιστο0οιητικά, κλ0 0ου θα 
συµ0εριληφθούν στην 0ροσφορά θα είναι, στην Ελληνική γλώσσα ή στη 
γλώσσα έκδοσής τους, 0ρωτότυ0α ή φωτοαντίγραφα νόµιµα ε0ικυρωµένα, 
και θα συνοδεύονται α0αραίτητα α0ό µετάφραση στα Ελληνικά, νόµιµα 
ε0ικυρωµένη. Εξαίρεση γίνεται µόνο για τα τεχνικά σύµβολα και τους 
τεχνικούς όρους. Ειδικά και µόνο για τα τεχνικά φυλλάδια είναι α0οδεκτή 
και η αγγλική γλώσσα.  
 
 
Άρθρο 5ο- Συµφωνία µε τις τεχνικές 0ροδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία 
0ροσφοράς 
Η ∆ΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωµα να �ραγµατο�οιήσει ο�οιαδή�οτε έρευνα 
ώστε να διασφαλίσει την ικανο�οίηση των �αρα�άνω �ροδιαγραφών α�ό τα 
�ροσφερόµενα υλικά. 
Κάθε �ροσφορά θα  συνοδεύεται α�ό τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε τις 
α�αιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής. Υλικά �ου �αρουσιάζουν υστέρηση 
ή α�οκλίσεις σε σχέση µε την Τεχνική Προδιαγραφή ή τα λειτουργικά τους 
χαρακτηριστικά, α�ορρί�τονται και δεν αξιολογούνται. Ε�ίσης 
α�ορρί�τονται �ροσφορές µε ασαφή ή ελλι�ή τεχνική �ροσφορά. Γενικά 
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α�ορρί�τονται α�ό τον διαγωνισµό υλικά �ου δεν έχουν ε�ίσηµη 
�ιστο�οίηση.  
  
 
  
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                         Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ ∆ΕΥΑΛ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
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