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    O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές η δηµόσια σύµβαση προµήθειας, µε τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ», προϋπολογισµού 59.360,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), µε 

κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), σύµφωνα µε : 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016 (Α’147) και 

β) Τους όρους της παρούσας. 

Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι δώδεκα (12) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο 

Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) ή του 

Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

www.deyakal.gr. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 19η/12/2017 ηµέρα Τρίτη ενώπιον της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  στο κτίριο της ∆.Ε.Υ.Α.K., οδός ΣΠΑΡΤΗΣ 46, µε 

καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.µ.  



Η εν λόγω δηµόσια σύµβαση προµηθειών  θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους 

πόρους. Οι ποσότητες και η ενδεικτική αξία των ζητούµενων προς προµήθεια 

υδροµέτρων αποτυπώνονται στο Τεύχος Τιµολόγιο Μελέτης – Ενδεικτικός 

Προϋπολογισµός 59.360,00 € CPV : 38411000-9. 

Άρθρο 1 

Κύριος της Σύµβασης Προµήθειας – Αναθέτουσα Αρχή  - Στοιχεία 

επικοινωνίας 

1.1. Αναθέτουσα Αρχή : Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, (∆.Ε.Υ.Α.Κ.).  

Οδός       : Σπάρτης 46 

Ταχ. Κωδ.  :  24100 

Τηλ:           : 2721063148 

Telefax      : 2721063157 

Mail : stravakou@deyakal.gr 

1.2. Εργοδότης ή Κύριος της Προµήθειας : Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 

(∆.Ε.Υ.Α.Κ.).  

1.3. Φορέας εκτέλεσης της Προµήθειας : Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , 

(∆.Ε.Υ.Α.Κ.) . 

1.4. Προϊστάµενη Αρχή : Το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

1.5. ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : Η  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της 

∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις 



Η προετοιµασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δηµόσιας 

σύµβασης προµηθειών, διέπεται από τις διατάξεις : 

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Μέχρι τις 31/12/2016 του Ν.3886/2010(Α'173) «∆ικαστική προστασία κατά 

τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε 

την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και 

την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), 

όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007(L335)», 

• Του Ν.4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων…».  

• 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. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως 

ισχύει σύµφωνα µε την παρ. (38) αρ. 377 Ν. 4412/16. 

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

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει 

σύµφωνα µε την παρ. (29) αρ. 377      Ν. 4412/16. 

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

διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

• Του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α΄191) «Περί κινήτρων διά ίδρυση επιχειρήσεων 

Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως ισχύει. 



• Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας». 

• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 

καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 

Άρθρο 3 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 19η/12/2017 ηµέρα Τρίτη και µέχρι την 

10:00 π.µ. ώρα, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στο κτήριο της 

∆.Ε.Υ.Α.Κ. οδός Σπάρτης 46, στην πόλη της Καλαµάτας. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη 

προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, στην προαναφερόµενη 

αίθουσα, στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ή στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. 

3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν θα γίνεται 

αποδεκτή καµία προσφορά.  

 

Άρθρο 4 

Παραλαβή εγγράφων σύµβασης τευχών 

1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ.1 

του άρθρου 2  του      Ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα : 

α) Η παρούσα διακήρυξη 



β) Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 Ν. 4412/2016  

γ) Το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

δ) Το Τιµολόγιο µελέτης -  Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

ε) Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

ζ) Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα 

παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ευρώ, εκτός αν ο 

ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 

σύµβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και 

φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω 

στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, 

κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφεροµένης 

στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής 

τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των 

Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιριών µεταφοράς αλληλογραφίας 

και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 

ενδιαφερόµενο.    

Προσφέρεται επίσης ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα 

www.deyakal.gr. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν δωρεάν το έντυπο της 

οικονοµικής προσφοράς µέχρι και την 18η/12/2017 από την έδρα 

της υπηρεσίας Οδός Σπάρτης 46 Καλαµάτα.   



Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή και συµπλήρωση του εντύπου Οικονοµικής 

Προσφοράς από το Τµήµα Προµηθειών της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. είναι υποχρεωτική 

για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό.  

Για πληροφορίες σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2721063148, αρµόδιος υπάλληλος κα 

Στραβάκου. 

 

Άρθρο 5 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

1. Τα απαιτούµενα αποδεικτικά έγγραφα για τη συµµετοχή στη συνοπτική 

διαδικασία, οι τεχνικές και οικονοµικές προσφορές συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική 

γλώσσα. 

2. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984.  

3. Τα ενηµερωτικά και τεχνικά Φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή µη – µε 

ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, στο σύνολο ή µέρος αυτών, µπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην 

ελληνική, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο Τεύχος των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Ως επίσηµες µεταφράσεις όταν ζητούνται χαρακτηρίζονται οι 

µεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και 

αυτές που έχουν επικυρωθεί από ∆ικηγόρο ή από εξουσιοδοτηµένα προς 

τούτο πρόσωπα.  

 

Άρθρο 6 

Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 



Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης, 

συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και τυχόν 

σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από τη λήξη της 

προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 

 

Άρθρο 7 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

1.  Η ΤΕΥ∆ του άρθρου 79 παρ. 2 Ν.4412/2016. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου περί εγγραφής του οικονοµικού 

φορέα σε αυτό για δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της 

προµήθειας. 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης : 

i. Για Ανώνυµη Εταιρία απαιτείται : α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) 

σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) 

Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση 

µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της 

συγκεκριµένης εταιρίας. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει 

ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να 

προσκοµίσει επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος 

καταστατικού. 

Τα παραπάνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να 

αποδεικνύουν την εν γένει νοµική κατάσταση του συµµετέχοντος και από 

αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., 

τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 

υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης 

αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε 



τη νοµική µορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Τα 

φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύµατος από την 

αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. Τα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται µε 

πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 

δύο (2) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική 

κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει 

κατατεθεί. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα 

ή νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα 

στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, τα οποία θα 

υποβληθούν µαζί µε Υπεύθυνη δήλωση του            Ν. 1599/1986, που θα 

τα απαριθµεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

 Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα 

πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε 

υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να 

περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει 

προσφορά, όµως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύµβαση, πρέπει να 

περιβληθεί από την αναγκαία νοµική µορφή. Επίσης, τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται χωριστά 

για κάθε µέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης 

της σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο, µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι 

συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη 

της, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει 

όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της.  



    Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία 

ταυτόσηµη µε αυτή της υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι 

εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις 

υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας, θα 

υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα 

εταιρίας και υπογραφή). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες 

από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του 

καταστατικού δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης, εποµένως θα 

ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας και θα υπογράφει 

οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρίας και 

υπογραφή). 

 

Άρθρο 8 

Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – 

Συµφωνητικό – Σειρά ισχύος 

Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 

5 άρθρου 316 και 135 του Ν. 4412/2016. 

Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προµήθεια είναι 

τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε 

αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω : 

1. Το συµφωνητικό. 

2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 

3. Η Οικονοµική Προσφορά. 



4. Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

5. Το Τιµολόγιο Μελέτης - Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 

6. Οι εγκεκριµένες µελέτες της προµήθειας.  

 

Άρθρο 9 

Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συµµετοχής 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 302 του 

Ν. 4412/2016, η εγγύηση συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν 

απαιτείται. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης 

των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή 

της προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 

τους δύο συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 



από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 

µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία : 

i. την ηµεροµηνία έκδοσης, 

ii. τον εκδότη, 

iii. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

iv. τον αριθµό της εγγύησης, 

v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

vi. την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

vii. τους όρους ότι : 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

viii. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού, 

ix. την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος θα 

πρέπει να είναι έως και τέσσερις (4) µήνες µετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προµήθειας. 

x. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) 

ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και  

xi. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 

τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 



στ) Οι υπηρεσίες της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. επικοινωνούν µε τους φορείς που φέρονται 

να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσουν την 

εγκυρότητα τους. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο 

οικονοµικός φορέας αποκλείεται από το διαγωνισµό και υποβάλλεται 

µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο Εισαγγελέα. 

 

 

Άρθρο 10 

Υποβολή φακέλου προσφοράς 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών, είτε (α) µε κατάθεσή 

τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης 

στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισµό, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής των 

προσφορών. 

2. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισµό, απαιτείται 

να καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά µε τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, µέχρι 

την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε 

σφραγισµένο φάκελο. 

3. Στον σφραγισµένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς µε 

κεφαλαία γράµµατα : 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

γ) Ο πλήρης τίτλος  της διακήρυξης. 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. 



ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, 

η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η 

ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα 

πλήρη στοιχεία όλων των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου 

τους. 

4. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής : 

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 

Τεχνική Προσφορά»  

β) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

5. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 

δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την 

ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα : 

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης (δικαιολογητικά συµµετοχής). 

β) Πλήρης Τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων υδροµέτρων 

συνοδευόµενη από τεχνικά έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο Τεύχος 

των Τεχνικών Προδιαγραφών και οπωσδήποτε συµπληρωµένα τα φύλλα 

συµµόρφωσης. 

Τονίζεται ότι : 

* Η µη πλήρης συµπλήρωση των φύλλων συµµόρφωσης ή 

* Η µη επισύναψη των αναφεροµένων σε κάθε φύλλο ή 

* Η µη υπογραφή και σφράγισή τους 

συνεπάγεται και τον αποκλεισµό της προσφοράς. 

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 

7. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση 

να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Ενδεχόµενη εµφάνιση οικονοµικών 

στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 



8. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται 

η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα 

πρέπει να έχει συνταχθεί επί του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς που 

χορηγείται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Κ. µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. 

9. Όλες οι τιµές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισµός 

προσφοράς, συµπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. 

Αριθµητική µόνο αναγραφή τιµής στην προσφορά δεν λαµβάνεται υπόψη. 

10. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν τις ενδεχόµενες υπέρ τρίτων 

κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, 

εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς 

Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

11. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον 

οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο 

εκπρόσωπο αυτών. 

12. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία, αποσφραγίζονται όλες µαζί µετά τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής προσφορών. 

13. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον 

προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και µε 

τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της 

προσφοράς τους (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική 

προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά 

µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα 

που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και 

σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 



συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν 

επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως 

προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία. 

14. Μαζί µε τους φακέλους των προσφορών θα κατατεθούν δύο (2) δείγµατα 

των προσφερόµενων υδροµέτρων. 

 

Άρθρο 11 

∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών – Υποβολή 

δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Σύναψη σύµβασης – Υπογραφή 

συµφωνητικού 

 

11.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς - Έγκριση 

πρακτικού  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την 

καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια 

συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξης της προθεσµίας. 

β) Οι προσφορές  που παραλαµβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά 

κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο 

ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού 

φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και η  εκπλήρωση άλλων 

τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται έγγραφα της σύµβασης. Όλοι οι 

φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως 

καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 

µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο υποφάκελος των 

«∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς», µονογράφονται δε 

από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο 



στάδιο αυτό και η Τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στην συνέχεια η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές , σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, 

αλλά και τις απαιτήσεις της µελέτης. Στη συνέχεια καταχωρούνται στο 

Πρακτικό τα αποτελέσµατα του ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και της αξιολόγησης των  Τεχνικών  Προσφορών, καθώς και οι 

λόγοι απόρριψης συµµετεχόντων από την συνέχεια του διαγωνισµού.  

Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση 

της Επιτροπής, είτε ευθύς αµέσως µε το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών 

Προσφορών, είτε σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από το αρµόδιο όργανο 

µε ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, µε σχετική 

ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε εµφανές µέρος 

της Υπηρεσίας.  

Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν 

κατά την προηγηθείσα αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων 

αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µε την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του διαγωνισµού.  

Στη διαδικασία αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών, η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού ανακοινώνει τις τιµές σε όλους τους συµµετέχοντες, των οποίων 

οι Προσφορές έγιναν αποδεκτές και συµπεριλαµβάνει στο Πρακτικό 

∆ιαγωνισµού τα σχετικά αποτελέσµατα.  

Το αποτέλεσµα των παραπάνω σταδίων, που µπορούν να πραγµατοποιηθούν 

σε µία δηµόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται µε απόφαση για την έγκριση του 

Πρακτικού ∆ιαγωνισµού από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.,  η οποία και κοινοποιείται 

στους Προσφέροντες.  

Κατά της παραπάνω απόφασης , όπως και κατά της ∆ιακήρυξης, χωρεί 

ένσταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.  

11.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών -  Κατακύρωση – 

Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 



α)Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας, ∆ΕΚΑ ( 10 ) 

ηµερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας.  

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

11.2.1. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε την Υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή 

ανακριβή, ή 

11.2.2. Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 

ή 

11.2.3. Αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 

εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, o 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του 

φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης, είτε για την 

κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την ανακήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 

β)Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 316 και 317 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 

του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 

κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. 



Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στη ∆.Ε.Υ.Α.Κ., από το  γραφείο 

προµηθειών,  την εποµένη της κοινοποίησης της κατακυρωτικής 

απόφασης.   

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης ενστάσεων των 

προβλεπόµενων στο άρθρο 15 της παρούσας, κοινοποιείται η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε 

ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι 

(20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 12 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό 

κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα ∆ΕΚΑ (10) 

µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 13 

∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

1. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι 

τα ακόλουθα: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας.  



• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα 

δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το 

απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους 

εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, 

από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, 

έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 

προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το 

οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

2. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 



Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη 

τροποποίηση :  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενηµερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να 

προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα 

πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι οµόρρυθµες εταιρίες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο 

το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό 

Οι ετερόρρυθµες εταιρίες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για 

όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά 

όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για 

όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 

προσωπικό. ∆εν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα µέλη των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. 

 Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις 

εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα 

µέλη για τις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση 

νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώπους του. 



3. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο 

οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

4. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 

σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη 

συνδροµή των λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

6. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

8. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το ∆.Σ. της 

∆.Ε.Υ.Α.Κ. και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 

Ελλάδος και Ιονίου για έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την 

κατακύρωση του διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος 

των προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο 

µειοδότης. 

 

Άρθρο 14 

∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών 

προσφορών 

14.1.  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή 

διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016 και υπό τις 

προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 



14.2.  Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και 

υποβληθεί σε σφραγισµένα και αριθµηµένα έντυπα που 

χορηγούνται από την ∆.Ε.Υ.Α.Κ.  

14.3.  Η προσφορά δίνεται σε  €, χωρίς Φ.Π.Α. 

14.4.  Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική 

προσφορά. 

14.5.  ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

14.6.  Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή 

(ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε 

κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 

προσφορές. 

14.7.  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του 

προϋπολογισµού.  

14.8.  ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν το συνολικό 

προϋπολογισµό της. 

14.9. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι 

υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη 

γνωµοδότηση της Επιτροπής διαγωνισµού. 

14.10. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και 

τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 15 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της προκήρυξης 

του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής 

παρόχου σ' αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο127 του Ν. 4412/2016, ως εξής : 



α)Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. 

β)Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών 

από την  κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 

οικονοµικό φορέα. Η  ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 

η οποία εξετάζεται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.K., µετά από γνωµοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά 

την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο 

επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 

το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.K.  

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόµενους λόγους πριν την υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται 

δεκτές. 

 

Άρθρο 16 

Προθεσµία εκτέλεσης της Προµήθειας 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας, ορίζεται σε ∆ύο ( 2 ) 

µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

Η παραλαβή των υδροµέτρων πραγµατοποιείται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 

208 του        Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής των 

υδροµέτρων, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφ’ όσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο Άρθρο 208 του ίδιου νόµου.  



Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παραλαβής, 

πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 

ανάδοχο. 

Άρθρο 17 

Τρόπος Πληρωµής 

1. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννοµα και σύµφωνα µε τη σύµβαση, 

τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιµολόγιο πώλησης, για τα υδρόµετρα που 

έχει παραλάβει η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και έχει εκδώσει για το 

λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης). 

2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια Οικονοµική 

Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

Άρθρο 18 

∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των 

εγγράφων σύµβασης και τευχών στην ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

(http://www.deyakal.gr)  ή / και να τα παραλάβουν από τα γραφεία του 

Τµήµατος Προµηθειών της ∆.Ε.Υ.Α.Κ., οδός  Σπάρτης 46  Τ.Κ. 24100 

Καλαµάτα. 

2. Η Προκήρυξη και η διακήρυξη της Σύµβασης  θα καταχωρηθεί στο 

Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.  

3. Τον ανάδοχο της Προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις 

(υπέρ ∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη 

συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται 

από τον πρώτο λογαριασµό του. 

4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

του               Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σύµφωνα 

µε την παρ(38) αρ. 377               Ν. 4412/16. 



Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ. 180/2017 απόφαση του ∆.Σ. 

της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και είναι ενταγµένη στον Προϋπολογισµό µε Κ.Α. 2505. 

        

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της 

∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ» 
 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η ∆.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ έχει σκοπό να προµηθευτεί υδροµετρητές για να καλύψει τις 

ανάγκες καταµέτρησης και τιµολόγησης της κατανάλωσης πόσιµου νερού από τους 

καταναλωτές.  

 

Είναι επίσης δεδοµένο ότι Η ∆.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, δεν έχει τα τεχνικά µέσα 

(δοκιµαστήριο ελέγχου υδροµέτρων) που απαιτούνται για να ελέγξει την πραγµατική 

ποιότητα των προσφερόµενων υδροµετρητών. Ως εκ τούτου, θα απαιτήσει κάθε 

πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας και αξιοπιστίας, σε πλήρη συµφωνία µε τις 

νεότερες υφιστάµενες Ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές, µε σκοπό να 

διασφαλίσει από τη φάση του διαγωνισµού, την ποιότητα και την αξιοπιστία των 

υδροµέτρων που θα προσφερθούν. 

 

Επιπρόσθετα στα παραπάνω Η ∆.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, διατηρεί το δικαίωµα να 

απευθυνθεί σε διαπιστευµένα Ευρωπαϊκά εργαστήρια για τον έλεγχο των δειγµάτων 

που θα υποβληθούν, όπως επίσης και των υδροµέτρων που τελικά θα αγορασθούν 

σε ποσοστό µέχρι και 10% για τα πραγµατικά µετρολογικά τους χαρακτηριστικά (και 

στις δύο περιπτώσεις ο έλεγχος που θα ισχύσει αφορά στα ακόλουθα ποσοστά: 

δείγµατα διαγωνισµού  σε ποσοστό 100% - παραδοτέες ποσότητες σε ποσοστό 

µέχρι και 10% ανά παράδοση). 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 

 

1.Α ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ  ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ ΕΛΑΙΟΥ 

 

 

Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για την καταμέτρηση της κατανάλωσης παροχών 

πόσιμου νερού και θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 14154 και τα οριζόμενα στην 

οδηγία MID 2004/22/EC ή της νεότερης MID 2014/32/EU της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιμου νερού σε οικιακούς 

καταναλωτές. 

Οι υδρομετρητές θα είναι υγρού τύπου, ταχυμετρικοί, πολλαπλής ριπής, μόνιμης ονομαστικής 

παροχής με προστατευόμενους  κυλίνδρους σε ειδική κάψα ελαίου. 

Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν είτε εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου σε οριζόντια 

θέση λειτουργίας, είτε στον ειδικό  προβλεπόμενο χώρο σε οριζόντια θέση λειτουργίας.  

Οι υδρομετρητές κατά τη φάση της αξιολόγησης (δείγματα), θα συνοδεύονται από τα 

πιστοποιητικά δοκιμής τους. 

1.Α.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα   γενικά   χαρακτηριστικά   των   υδρομετρητών   θα   πρέπει   απαραιτήτως   και   με   ποινή 

αποκλεισμού, να είναι τα ακόλουθα : 



 

1.Α.1.1 Οι υδρομετρητές θα είναι ταχυμετρικοί, υγρού τύπου πολλαπλής ριπής ευθείας ή 

μικτής ανάγνωσης με μηχανική μετάδοση μεταξύ φτερωτής και καταμετρητή (αθροιστή), με 

κυλίνδρους προστατευμένους σε σφραγισμένη κάψουλα με κατάλληλο λιπαντικό υγρό, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται άριστη αναγνωσιμότητα των μετρήσεων σε κάθε 

περίπτωση. 

Οι εν  λόγω υδρομετρητές θα πληρούν τα ακόλουθα: 

       

ΜΕΓΕΘΟΣ   σπειρώματος (ins) 1 1 ¼ 

L (mm) 190 260 

Q3 (m3/h) 4,0 6,3 

Q3 / Q1 ≥ 160 

Q2 / Q1 = 1,6 

Q4 / Q3 = 1,25 

                                                                           

1.Α.1.2 Ειδικά για την παροχή έναρξης καταγραφής, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ήμισυ 

της Q1 για όλους τους τύπους.  

Η επαλήθευση των αναφερόμενων μετρολογικών χαρακτηριστικών θα γίνει σε διαπιστευμένο 

κατά ΕΝ 17025 εργαστήριο υδρομετρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη επαλήθευση των 

δηλωμένων χαρακτηριστικών, σημαίνει και αποκλεισμό της προσφοράς.  

 

1.Α.1.3 Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση και χρήση σε δίκτυο διανομής 

πόσιμου νερού. Για την πιστοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης, ο προμηθευτής θα 

προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας των υδρομετρητών, για χρήση σε δίκτυο διανομής 

πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Φορείς.  

 

1.Α.1.4 Η πίεση λειτουργίας των υδατομέτρων ορίζεται στα 16 bar (ΜΑΡ16) και το πεδίο τιμών 

της θερμοκρασίας του διερχόμενου νερού τουλάχιστον 0,1 - 30°C (Τ30). 

 

1.Α.1.5 Οι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τον κανονισμό τυποποίησης 

ΕΝ 14154.  

Όσον αφορά στα μετρολογικά τους στοιχεία, θα πληρούν τα αναφερόμενα της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας MID 2004/22/EC ή της νεότερης Ευρωπαϊκής Οδηγίας MID 2014/32/EU η οποία 

είναι σε πλήρη ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 20 Απριλίου του 2016 και έχει ήδη 

υποχρεωτική εφαρμογή και στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα 



πρέπει να έχουν πλήρη έγκριση προτύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/EC ή την νεότερη Ευρωπαϊκή Οδηγία  MID 2014/32/EU.  

 

1.Α.1.6 Το μήκος των υδρομετρητών θα είναι σύμφωνα με την παράγραφο 1.Α.1.1. 

 

1.Α.1.7 Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών θα είναι ορείχαλκος υψηλής 

ποιότητας.  

1.Α.1.8 Για την περίπτωση κατασκευής του κελύφους των υδρομετρητών με κράμα 

ορείχαλκου, θα πρέπει η περιεκτικότητα σε χαλκό να είναι 75% με κατάλληλες αναλογίες 

κασσίτερου, ψευδάργυρου κ.λπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. 

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ορείχαλκος με περιεκτικότητα σε χαλκό χαμηλότερη του 

75% και μέχρι 61%, ο προμηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς στην προσφορά του. 

Επιθυμητό είναι το κράμα να φέρει τη δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο 

που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να είναι μικρότερη του 2,0%.  

 

1.Α.1.9 Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη 

ύλη ή κόλληση απαγορεύεται. 

1.Α.1.10 Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης ροής με 

βέλη επαρκούς μεγέθους. 

1.Α.1.11 Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από 

τους σχετικούς περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και 

ασφαλή κοχλίωση. 

1.Α.1.12 Στο σώμα των μετρητών και στο στόμιο εξόδου του νερού θα υπάρχει σε ειδικά 

διαμορφωμένη υποδοχή ένθετη (ώστε να μην αυξάνει το μήκος του), τοποθετημένη βαλβίδα 

αντεπιστροφής. 

1.Α.1.13 Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών θα είναι χαραγμένος με ανεξίτηλο τρόπο σε 

δύο θέσεις με τη μορφή αριθμών όσο και σε μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode):  

Η μία θέση θα είναι πάνω στο μεταλλικό περικάλυμμα ή στο καντράν (μετρητικό 

μηχανισμό) του υδρομετρητή και η άλλη πάνω στο κάλυμμα (καπάκι). Λύσεις με χρήση 

αυτοκόλλητων ετικετών αναγραφής του αριθμού σειράς ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές. 

1.Α.1.14  Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει 

να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα . 

1.Α.1.15  Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη δοκιμή 

του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο.  



Το προστατευτικό του μετρητικού μηχανισμού θα είναι κατάλληλου πάχους ώστε να αντέχει 

εσωτερική υδραυλική πίεση ίση με 2 Χ ΡΝ τουλάχιστον για 1 λεπτό της ώρας.  

1.Α.1.16   Στον υδρομετρητή θα πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον οι ακόλουθες 

πληροφορίες (στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού ή στο περικάλυμμα αυτού)  

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2004/22/ΕC ή την νεότερη 2014/32/EU (MID)   

- Το Εμπορικό όνομα και όνομα εταιρίας του κατασκευαστή ή το λογότυπο της εταιρίας 

- Το μοντέλο του υδρομετρητή 

- Q3   και η σχέση  Q3 / Q1, 

- Έτος κατασκευής και νούμερο κατασκευής του εκάστοτε υδρομετρητή  

- Νούμερο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου  

- Τη μέγιστη πίεση λειτουργίας σε «bar» 

- Την κλάση θερμοκρασίας  

- Διεύθυνση ροής (στο κέλυφος) και  

- Η μετρική ενότητα (m³) 

 

1.Α.1.17   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 οδηγίες και πρότυπα. 

 

1.Α.1.18  Για κατασκευαστικά κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη 

ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς. 

 

1.Α.1.19  Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα ομαλής λειτουργίας σε θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος από 0,1⁰C έως 30⁰C. 

 

1.Α.1.20  Οι υδρομετρητές θα παραδοθούν με πλαστικά καλύμματα για την προστασία των 

σπειρωμάτων. 

1.Α.1.21  Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα ρακόρ σύνδεσης 

(συνδέσμους) κάθε ένα εκ των οποίων θα αποτελείται από : 

• 1 περικόχλιο/ ρακόρ κατασκευασμένο από ορείχαλκο ποιότητας  CW617N 

σύμφωνα με το ΕΝ12165  

• 1 ουρά κατασκευασμένη από ορείχαλκο ποιότητας  CW617N σύμφωνα με το 

ΕΝ12165 και  

• 1 Στεγανωτικό δακτύλιο κατασκευασμένο από EPDM/ NBR ή άλλο ισοδύναμο το 

οποίο θα είναι κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό.  

 

1.Α.1.22  Στο στόμιο εισαγωγής του νερού στους μετρητές θα υπάρχει φίλτρο σωληνωτού 

τύπου του οποίου η ελεύθερη επιφάνεια θα είναι τουλάχιστον διπλάσια από την διατομή 



εισόδου του νερού. Επιπλέον οι μετρητές θα φέρουν και εσωτερικά φίλτρο για την 

προστασία του μετρητικού μηχανισμού. 

1.Α.1.23  Οι υδρομετρητές θα έχουν ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή ένθετη (που να μην 

αυξάνει το μήκος τους) στο άκρο εξόδου τους, όπου θα είναι τοποθετημένη ειδική βαλβίδα 

αντεπιστροφής με ανοξείδωτο ελατήριο, ενδεικτικού τύπου ocean, που θα αντικαθίσταται 

εύκολα, δε θα παρασύρεται από τη ροή του νερού και θα είναι κατασκευασμένη από υλικά 

υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό. Το κόστος της βαλβίδας 

αντεπιστροφής θα πρέπει να έχει υπολογιστεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Ο 

σχεδιασμός της θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο την 

μη έμφραξή της, κατά τη λειτουργία, ενώ τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της θα είναι όμοια 

με αυτά των υδρομετρητών (θερμοκρασία, πίεση λειτουργίας, κλπ). 

1.Α.1.24 Σε καμία περίπτωση και από οποιαδήποτε αιτία το προστατευτικό του μετρητικού 

μηχανισμού δε  θα θολώνεται εσωτερικά.  

 

Όσον αφορά την ποιότητα των προσφερόμενων υδρομετρητών, των βαλβίδων αντεπιστροφής και 

των ελαστικών δακτυλίων των ρακόρ σύνδεσης και την επίπτωση αυτών στην ποιότητα του νερού 

που έρχεται σε επαφή με αυτά, ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει πιστοποιητικό καταλληλότητας. 

. 

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα 

Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΖW Γερμανίας, ΚΙWA Ολλανδίας, WRΑS Μεγ.Βρετανίας, 

Ινστιτούτο Pasteur/ Carso Γαλλίας, EBETAM), ο οποίος πρέπει να είναι διαπιστευμένος για το 

συγκεκριμένο πεδίο από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης, που είναι αντίστοιχα μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) αυτής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 5817/2η ΔΚΒΠ 364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, σε εφαρμογή της Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 

14097/757 (ΦΕΚ 3346/Β/14-12-2012).   

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ WOLTMAN 

1. Γενικά χαρακτηριστικά 

Οι υδρομετρητές θα είναι τύπου WOLTMAN με φλάντζες, ταχυμετρικοί με τη μετάδοση 

κίνησης από την φτερωτή στο μετρητικό μηχανισμό μέσου ζεύγους μαγνητών υψηλής 

αξιοπιστίας. 

Γίνονται δεκτοί:  

Υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/22/ΕC ή την 

νεότερη 2014/32/EU (MID)   



Τα σπουδαιότερα μετρολογικά - τεχνικά στοιχεία των υδρομετρητών πρέπει να καλύπτουν   

την παραπάνω ευρωπαϊκή οδηγία και το κατασκευαστικό ISO4064 η το ΕΝ14154:2005 

τουλάχιστον στα ακόλουθα, 

Η (ελάχιστη) ζητούμενη κλάση ακρίβειας είναι Q3/Q1 = R 100 (ή καλύτερη). 

Μέγεθος μετρητή (WOLTMAN)  

Μέγεθος μετρητή (WOLTMAN) DN50 DN80 

Q1 (Ελάχιστη Παροχή ) m3 / h 0,4 1 

Q2  (Μεταβατική Παροχή ) m3 /h 0,64 1,6 

Q3 (Μόνιμη Συνεχόμενη Παροχή ) m3 / h 40 100 

Q4   (Παροχή υπερφόρτισης) m3 / h 50 125 

Qstart (Παροχή έναρξης καταγραφής) m3 /h 0.05 0.1 

Διάμετρος DN mm 50 80 

Μήκος L mm 200 200 

Πίεση λειτουργίας MAP bar 16 16 

 

Αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στις τεχνικές προσφορές των 

διαγωνιζομένων ισχύουν τα κάτωθι: 

2. Ειδικά χαρακτηριστικά 

2.1. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν σε οριζόντια ή κατακόρυφη  θέση λειτουργίας, 

εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου, είτε σε άλλο ειδικά προβλεπόμενο χώρο. Η 

εγκατάστασή των μετρητών στο δίκτυο δε θα πρέπει να απαιτεί ευθύγραμμα τμήματα 

αγωγών πριν και μετά τον μετρητή (U0/D0). 

2.2. Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου 

νερού. Για την πιστοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης, ο προμηθευτής θα προσκομίσει 

πιστοποιητικά καταλληλότητας των υδρομετρητών, για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού 

από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Φορείς. 

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα 

Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΖW Γερμανίας, ΚΙWA Ολλανδίας, WRΑS Μεγ.Βρετανίας, 

Ινστιτούτο Pasteur/ Carso Γαλλίας, EBETAM). ο οποίος πρέπει να είναι διαπιστευμένος για το 

συγκεκριμένο πεδίο από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης, που είναι αντίστοιχα μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) αυτής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 5817/2η ΔΚΒΠ 364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, σε εφαρμογή της Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 

14097/757 (ΦΕΚ 3346/Β/14-12-2012).   



 2.3. Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών θα είναι χυτοσίδηρος 

υψηλής ποιότητας με αντοχή σε πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16bar. 

2.4. Πρέπει να εξασφαλίζεται άριστη αναγνωσιμότητα των μετρήσεων  

2.5. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λπ. τμημάτων του σώματος του 

υδρομετρητή, με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται.   

2.6. Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης ροής με 

βέλη επαρκούς μεγέθους τουλάχιστον σε 2 σημεία.  

2.7 Οι υδρομετρητές θα φέρουν στα άκρα τους φλάντζες σύνδεσης με το δίκτυο κατά 

DIN 2501, PN 16 και ελαστικό παρέμβυσμα.    

2.8 Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών θα βρίσκεται τυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα 

στοιχεία επί του υδρομετρητή ή σε ιδιαίτερη ένθετη πινακίδα μόνιμης τοποθέτησης. Η 

αναγραφή θα βρίσκεται επί του περικαλύμματος του μετρητικού μηχανισμού. Ο αριθμός 

σειράς θα αναγράφεται  με αριθμητική μορφή.   

2.9 Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού 

πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα.   

2.1. 2.10 Όλοι οι υδρομετρητές τύπου WOLTMAN θα πρέπει να έχουν δυνατότητα 

σύνδεσης με καταγραφικό όργανο ή τοπικό αυτοματισμό. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να 

παρέχεται από κατασκευής των υδρομετρητών και το μόνο που  θα χρειάζεται για να 

πραγματοποιηθεί η σύνδεση αυτή θα είναι το ειδικό καλώδιο σύνδεσης με τον μετατροπέα 

σήματος. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υδρόμετρα WOLTMAN πρέπει να  διαθέτουν παλμική 

έξοδο (REED και OPTO) από την κατασκευή τους. Η ανάλυση της παλμοδοτικής διάταξης 

ΟΡΤΟ θα πρέπει να είναι 1 Παλμός/ λίτρο και της παλμοδοτικής διάταξης REED 10 Παλμοί/ 
λίτρο. Η σύνδεση του παλμοδοτικού καλωδίου με τον υδρομετρητή θα έχει βαθμό 

προστασίας ΙΡ 68. (επί ποινής έκπτωσης) 

2.11 Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη 

δοκιμή ή την ρύθμιση του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει 

συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο. (επί ποινής αποκλεισμού) 

2.12. Το υλικό κατασκευής του προστατευτικού του μετρητικού μηχανισμού θα είναι 

κατάλληλου πάχους ώστε να αντέχει σε υδραυλική πίεση ίση με την πίεση δοκιμής η οποία 

ορίζεται σε ΡΝ 16 x 1,5 (24 bar). (επί ποινής αποκλεισμού) 

2.14. Η σήμανση του υδρομετρητή επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τα κατασκευαστικά πρότυπα ISO4064 ή ΕΝ14154. Οι ελάχιστες 

πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο επί του υδρομετρητή είναι  

οι ακόλουθες: 

· Το Εμπορικό σήμα του κατασκευαστή. 

· Ο τύπος και ο αριθμός σειράς του μετρητή 

· Η  κλάση ακρίβειας (R) 

· Η ονομαστική παροχή   Q3 σε m3/h. 

· Το έτος κατασκευής 

· Η μέγιστη πίεση λειτουργίας PN σε bar. 



· Τα γράμματα V ή H για τη θέση λειτουργίας. 

· Χαρακτηριστικά της μονάδας μέτρησης (m3) 

· Ο αριθμός της έγκρισης βάση της Ευρωπαϊκής οδηγίας . 

2.15. Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα ομαλής λειτουργίας σε θερμοκρασίες 

από 0,1oC έως 30oC ή μεγαλύτερου εύρους. (επί ποινής αποκλεισμού) 

2.16. Δεδομένου ότι οι υδρομετρητές WOLTMAN είναι ξηρού τύπου (μαγνητική 

μετάδοση) είναι επιθυμητός ο εξοπλισμός τους με αντιμαγνητική προστασία, για την 

αποτελεσματικότητα της οποίας ο προμηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία ώστε να 

αξιολογηθούν από την υπηρεσία. (επί ποινής αποκλεισμού) 

2.17. Τα μετρολογικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υδρομετρητών θα 

συμφωνούν με τα αναφερόμενα στους παραπάνω πίνακες. Το σύνολο των μετρολογικών 

ιδιοτήτων των προσφερόμενων υδρομετρητών που δεν αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει 

να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 22/2004/ΕΕ ή την νεότερη ΜΙD 

32/2014/EE. (επί ποινής αποκλεισμού)  

2.18. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του κελύφους θα είναι βαμμένη με ειδική 

αντιδιαβρωτική βαφή, κατάλληλη για χρήση σε πόσιμο νερό, με ελάχιστο πάχος βαφής 

150μm εξωτερικά και 60μm εσωτερικά. (επί ποινής αποκλεισμού) 

 

2.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Ο φάκελος που θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει στοιχεία για όλα τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα φύλλα συμμόρφωσης. Τονίζεται ότι :  

• Η μη πλήρης συμπλήρωση των φύλλων συμμόρφωσης ή  

• Η μη επισύναψη των αναφερομένων σε κάθε φύλλο ή 

• Η μη υπογραφή και σφράγισή τους 

συνεπάγεται και τον αποκλεισμό της προσφοράς 

 

Όλα τα έγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά, κλπ που θα συμπεριληφθούν στην 

προσφορά θα είναι, στην Ελληνική γλωσσά, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα νομίμως 

επικυρωμένα. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα 

νομίμως επικυρωμένα, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από νόμιμη 

μετάφραση στην Ελληνική.  

 

3.  ΔΟΚΙΜΕΣ   

Η ρύθμιση και η δοκιμή όλων των υδρομετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή και οι σχετικές 

δαπάνες βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι παροχές δοκιμής είναι τουλάχιστον τρεις (Q1, Q2, Q3)  



Με κάθε τμηματική παρτίδα παράδοσης, ο κατασκευαστής οφείλει να προσκομίζει 

βεβαίωση στην οποία θα αναφέρονται ότι το σύνολο των υδρομετρητών της τμηματικής 

παράδοσης έχει δοκιμαστεί και οι αποκλίσεις όλων των υδρομετρητών είναι εντός των 

προβλεπομένων από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14154 ορίων. 

 

4.  ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ διατηρεί το δικαίωμα αποστολής των δειγμάτων αλλά και μέρους 

της ποσότητας παραλαβής σε διαπιστευμένο κατά ΕΝ 17025 εργαστήριο υδρομετρητών 

του Ευρωπαϊκού χώρου με σκοπό την επαλήθευση των δηλωμένων τεχνικών 

χαρακτηριστικών. 

Οι δοκιμές που θα διεξαχθούν θα αφορούν τον έλεγχο της απόκλισης των υδρομετρητών 

σε τέσσερεις (4) παροχές, όπως αυτές προδιαγράφονται από το πρότυπο κατασκευής, οι 

οποίες θα επαναληφθούν τρεις (3) φορές, καθώς και έλεγχο του σημείου έναρξης 

καταγραφής.  

Η αβεβαιότητα του εργαστηρίου για τις παροχές δοκιμής θα είναι :  

Q1  ± 0.5 % 

Q2  ± 0.2 % 

Q3  ± 0.2 % 

Q4  ± 0.2 % 

 Η συνολική αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων ανά παροχή θα περιλαμβάνει την 

αβεβαιότητα του εργαστηρίου, αλλά και την αβεβαιότητα που προέρχεται από τον 

υδρομετρητή, όπου κατά ουσία δηλώνει και την ποιότητα της κατασκευής του. 

Αποδεκτοί είναι οι υδρομετρητές όπου τα αποτελέσματά τους βρίσκονται εντός των 

προβλεπόμενων ορίων (για υδρομετρητές Τ30) συμπεριλαμβανομένης και της συνολικής 

αβεβαιότητας. 

Σε περίπτωση μη επαλήθευσης των δηλωμένων μετρολογικών χαρακτηριστικών, η 

προσφορά απορρίπτεται, και ο προμηθευτής αναλαμβάνει το κόστος των δοκιμών το οποίο 

αντιστοιχεί σε 150€ πλέον Φ.Π.Α. ανά υδρομετρητή. 

5.  ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Το πεδίο τιμών σχετικής πίεσης του νερού πρέπει να εκτείνεται από 0,3 bar (0,03MPa) έως 

16bar (1,6MPa).     

 

 

 



6.  ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΙΕΣΗ 

Οι υδρομετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι 

κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. Η 

πίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar. Κάθε υδρομετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει χωρίς 

καταστροφή ή εμπλοκή, πίεση 2 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας εφαρμοζόμενη επί 1 λεπτό.  

7. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει ένα (1) δείγμα  κάθε προσφερόμενου είδους 

υδρομετρητή ¾’’, 1”  με πλήρη παρελκόμενα και ένα δείγμα υδρομετρητή τύπου Woltman σε μία 

από τις ζητούμενες διατομές. Σε περίπτωση που η επιτροπή διαγωνισμού απαιτήσει για 

οποιονδήποτε αιτία  και άλλα δείγματα ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει. 

 

8. ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

15. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» να περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, 

συμπληρωμένα τα συνημμένα επτά (7) φύλλα συμμόρφωσης. 

Τονίζεται ότι : 

* Η μη πλήρης συμπλήρωση των φύλλων συμμόρφωσης ή 

* Η μη επισύναψη των αναφερομένων σε κάθε φύλλο ή 

* Η μη υπογραφή και σφράγισή τους 

συνεπάγεται και τον αποκλεισμό της προσφοράς. 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Προμήθεια 2.500 τεμ. υδρομετρητών Q3=4,0 m3/h,  (Q3/Q1 

R=160) ΜΗΚΟΥΣ L =190mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ’’. 

 

Προμήθεια 40 τεμ. υδρομετρητών Q3=6,3 m3/h,  (Q3/Q1 R=160) 

ΜΗΚΟΥΣ L =260mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ¼’’. 

 

Προμήθεια 20τεμ. υδρομετρητών Q3=40,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ .τύπου Woltman  

 

Προμήθεια 4τεμ. υδρομετρητών Q3=100,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ. τύπου Woltman 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : 

 

  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 1 

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω τα ακόλουθα που αφορούν τους 

υδρομετρητές (για κάθε τύπο προσφερόμενου υδρομέτρου) και τα παρελκόμενα : 

 

• εικονογραφημένους καταλόγους των υδρομετρητών, των βαλβίδων αντεπιστροφής και 

των ρακόρ σύνδεσης,  … …  

• περιγραφή χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών, των βαλβίδων 

αντεπιστροφής και των ρακόρ σύνδεσης,   ……  

• διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως σε συνάρτηση με την παροχή,  ……  

• τις τιμές παροχών Q1, Q2, Q3, Q4,  ……  



• σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές για την αναγνώριση των 

εξαρτημάτων,    ……  

• τη σχέση pulse/lt, της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου, 

(αστερίσκου), για τον προσφερόμενο υδρομετρητή.  ……  

 

Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : ……………………(ολογράφως) 

                

 

                                                                                                   Υπογραφή 

                                                                      

                                                                                                    Σφραγίδα 

 

 

 

 



 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Προμήθεια 2.500 τεμ. υδρομετρητών Q3=4,0 m3/h,  (Q3/Q1 

R=160) ΜΗΚΟΥΣ L =190mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ’’. 

 

Προμήθεια 40 τεμ. υδρομετρητών Q3=6,3 m3/h,  (Q3/Q1 R=160) 

ΜΗΚΟΥΣ L =260mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ¼’’. 

 

Προμήθεια 20τεμ. υδρομετρητών Q3=40,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ .τύπου Woltman  

 

Προμήθεια 4τεμ. υδρομετρητών Q3=100,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ. τύπου Woltman 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : 

 

  

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 2 

 

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω: 

 

Την πλήρη έγκριση τύπου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία (MID 2004/22/EC ή την 

νεότερη 2014/32/EU – Παράρτημα B + D ή B + ΣΤ ή H1) από αναγνωρισμένο ινστιτούτο της 

Ε.Ε. για τους υδρομετρητές τους οποίους προσφέρω και  επικυρωμένη μετάφρασή της, 

στην οποία είναι ξεκάθαρα τα ακόλουθα στοιχεία : 

 



• Η ονομαστική παροχή (Q3),      ……  

• Το μήκος των υδρομετρητών (L )    ……  

• Η κλάση ακρίβειας (R= Q3/Q1)    ……  

• Η ονομαστική πίεση (MAP16)    ……  

• Το σπείρωμα σύνδεσης       ……  

• Το όνομα του εργοστασίου κατασκευής     ……  

• Το έτος λήξης της έγκρισης     ……  

 

Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : …………………… (ολογράφως) 

 

 

 

                                                                                                               Υπογραφή 

 

 

 

                                                                                                                 Σφραγίδα 

 

 

 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Προμήθεια 2.500 τεμ. υδρομετρητών Q3=4,0 m3/h,  (Q3/Q1 

R=160) ΜΗΚΟΥΣ L =190mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ’’. 

 

Προμήθεια 40 τεμ. υδρομετρητών Q3=6,3 m3/h,  (Q3/Q1 R=160) 

ΜΗΚΟΥΣ L =260mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ¼’’. 

 

Προμήθεια 20τεμ. υδρομετρητών Q3=40,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ .τύπου Woltman  

 

Προμήθεια 4τεμ. υδρομετρητών Q3=100,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ. τύπου Woltman 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : 

 

  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 3 

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω για κάθε τύπο προσφερόμενου 

υδρομετρητή: 

•Χημική ανάλυση κράματος του προσφερόμενου υδρομετρητή από επίσημο εθνικό ή 

ευρωπαϊκό φορέα στην οποία αποδεικνύεται ότι η περιεκτικότητα σε μόλυβδο του 

σώματος των προσφερόμενων υδρομετρητών δεν υπερβαίνει το 2,5% και έγγραφο του 

κατασκευαστή που να αποδεικνύει ότι το σώμα των προσφερόμενων υδρομέτρων είναι 

κατασκευασμένο από το κράμα αυτό . ……  

•Χημική ανάλυση κράματος των ρακόρ που συνοδεύουν τους προσφερόμενους 

υδρομετρητές από επίσημο εθνικό ή ευρωπαϊκό φορέα στην οποία αποδεικνύεται ότι η 

περιεκτικότητα μολύβδου δεν υπερβαίνει το 2,5%. ……  



• Πιστοποιητικά καταλληλότητας των προσφερόμενων υδρομετρητών, για χρήση σε δίκτυο 

διανομής πόσιμου νερού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.    ……  

• Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται ότι τα ρακόρ των προσφερόμενων υδρομετρητών, 

είναι κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.  ……  

• Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται ότι τα στεγανωτικά παρεμβύσματα των 

προσφερόμενων ρακόρ των υδρομετρητών είναι κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο νερού που 

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.  ……  

• Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται ότι η βαλβίδα αντεπιστροφής που συνοδεύει τους 

προσφερόμενους υδρομετρητές είναι κατάλληλη για χρήση σε δίκτυο νερού που προορίζεται για 

ανθρώπινη κατανάλωση.  ……  

• Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή  όπου θα αναφέρει ξεκάθαρα 

τον κατασκευαστή και τον τύπο / μοντέλο της βαλβίδας αντεπιστροφής που εγκαθιστά 

στους προσφερόμενους, στον εν λόγω διαγωνισμό, υδρομετρητές.  ……  

• Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή (σε περίπτωση εταιρείας ατόμου 

που δεσμεύει την εταιρεία)  όπου θα δηλώνεται ότι οι προσφερόμενοι στον εν λόγω 

διαγωνισμό υδρομετρητές καθώς επίσης και τα παρελκόμενα εξαρτήματα αυτών (ρακόρ 

και βαλβίδα αντεπιστροφής) είναι κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο πόσιμου νερού και ότι 

θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα υλικά τους ή 

η αντιδιαβρωτική προστασία τους έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.  ……  

 

Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : …………………… (ολογράφως) 

                                                                                                                  

 

                                                                                          

Υπογραφή 

 

                                                                                                                Σφραγίδα 

 

 

 

 

 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Προμήθεια 2.500 τεμ. υδρομετρητών Q3=4,0 m3/h,  (Q3/Q1 

R=160) ΜΗΚΟΥΣ L =190mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ’’. 

 

Προμήθεια 40 τεμ. υδρομετρητών Q3=6,3 m3/h,  (Q3/Q1 R=160) 

ΜΗΚΟΥΣ L =260mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ¼’’. 

 

Προμήθεια 20τεμ. υδρομετρητών Q3=40,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ .τύπου Woltman  

 

Προμήθεια 4τεμ. υδρομετρητών Q3=100,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ. τύπου Woltman 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : 

 

  

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 4 

 

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω: 

 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 ή νεότερο του εργοστασίου συναρμολόγησης και 

δοκιμής των υδρομετρητών (τελικό προϊόν), των βαλβίδων αντεπιστροφής και των ρακόρ 

σύνδεσης. Πιστοποιητικά που αφορούν την παραγωγή μέρους των υδρομετρητών ή των 

εξαρτημάτων τους ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη.   ……  

 



• Δήλωση στην οποία αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, 

ρύθμισης και δοκιμής, καθώς και τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, Ταχ. Διεύθυνση, 

Αντικείμενο, κ.λ.π.).  ……  

 

Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων: …………………… (ολογράφως) 

 

 

                                                                                                        Υπογραφή 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Προμήθεια 2.500 τεμ. υδρομετρητών Q3=4,0 m3/h,  (Q3/Q1 

R=160) ΜΗΚΟΥΣ L =190mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ’’. 

 

Προμήθεια 40 τεμ. υδρομετρητών Q3=6,3 m3/h,  (Q3/Q1 R=160) 

ΜΗΚΟΥΣ L =260mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ¼’’. 

 

Προμήθεια 20τεμ. υδρομετρητών Q3=40,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ .τύπου Woltman  

 

Προμήθεια 4τεμ. υδρομετρητών Q3=100,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ. τύπου Woltman 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : 

 

  

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 5 

 

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω: 

 

• Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή (σε περίπτωση εταιρείας ατόμου που δεσμεύει την 

εταιρεία) για την εγγύηση των υδρομετρητών, των βαλβίδων αντεπιστροφής και των ρακόρ 

σύνδεσης, για τουλάχιστον δύο (2) έτη, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι σε περίπτωση 

που αυτοί υποστούν βλάβη, εντός εγγύησης, που θα οφείλεται σε κατασκευαστικό τους 

ελάττωμα, υποχρεούται να τους αντικαταστήσει δωρεάν με άλλους καινούριους.   ……  



 

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται, ότι τα ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΘΑ 

ΕΙΝΑΙ 100% ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ.  ……  

 

Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων: …………………… (ολογράφως) 

 

 

 

                                                                                                                  Υπογραφή 

 

 

                                                                                                                    Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Προμήθεια 2.500 τεμ. υδρομετρητών Q3=4,0 m3/h,  (Q3/Q1 

R=160) ΜΗΚΟΥΣ L =190mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ’’. 

 

Προμήθεια 40 τεμ. υδρομετρητών Q3=6,3 m3/h,  (Q3/Q1 R=160) 

ΜΗΚΟΥΣ L =260mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ¼’’. 

 

Προμήθεια 20τεμ. υδρομετρητών Q3=40,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ .τύπου Woltman  

 

Προμήθεια 4τεμ. υδρομετρητών Q3=100,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ. τύπου Woltman 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : 

 

  

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 6 

 

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού: 

 

• Επισυνάπτω βεβαιώσεις καλής λειτουργίας για τους προσφερόμενους υδρομετρητές 

από επιχειρήσεις ύδρευσης  ή αν πρόκειται για νέο τύπο υδρομετρητή πλήρη τεχνικά  

και λειτουργικά στοιχεία.  …… 

 



Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων: …………………… (ολογράφως) 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Υπογραφή 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Προμήθεια 2.500 τεμ. υδρομετρητών Q3=4,0 m3/h,  (Q3/Q1 

R=160) ΜΗΚΟΥΣ L =190mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ’’. 

 

Προμήθεια 40 τεμ. υδρομετρητών Q3=6,3 m3/h,  (Q3/Q1 R=160) 

ΜΗΚΟΥΣ L =260mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ¼’’. 

 

Προμήθεια 20τεμ. υδρομετρητών Q3=40,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ .τύπου Woltman  

 

Προμήθεια 4τεμ. υδρομετρητών Q3=100,0m3/h, ΜΗΚΟΥΣ L 

=200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ. τύπου Woltman 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : 

 

  

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 7 

 

Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω τις ακόλουθες πληροφορίες 

σχετικά με τα δοκιμαστήρια των υδρομετρητών του εργαστηρίου ρύθμισης και δοκιμής: 

 

• Το εργαστήριο δοκιμής των υδρομετρητών διαθέτει διαπίστευση σε ισχύ ISO / IEC 17025 

και επισυνάπτονται τα σχετικά πιστοποιητικά  μεταφρασμένα  και επικυρωμένα στην 

Ελληνική γλώσσα.*  ……  



 

• Το εργοστάσιο παραγωγής των υδρομετρητών διαθέτει διαπίστευση σύμφωνα με την 

MID 2004/22/EC ή την νεότερη 2014/32/EU, παράρτημα Η1 ή ΣΤ ή D και επισυνάπτονται τα 

σχετικά πιστοποιητικά  μεταφρασμένα  και επικυρωμένα στην Ελληνική γλώσσα.*  ……  

 

Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων: …………………… (ολογράφως) 

 

 

                                                                                                           Υπογραφή 

 

 

 

 

                                                                                                             Σφραγίδα 

 

 

 

*Στην περίπτωση που δεν ισχύει τουλάχιστον μία από τις δύο περιπτώσεις, η προσφορά 

απορρίπτεται. 

Η επικύρωση μπορεί να γίνει και από δικηγόρο. 

 

 

ΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

            ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

 

Προμήθεια 2.500 τεμ. υδρομετρητών Q3=4,0 m3/h,  

(Q3/Q1 R=160) ΜΗΚΟΥΣ L =190mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ’’ &  βαλβίδα αντεπιστροφής 
 

ΤΕΜ 2.500 20 50.000 

2 

 

Προμήθεια 40 τεμ. υδρομετρητών Q3=6,3 m3/h,  

(Q3/Q1 R=160) ΜΗΚΟΥΣ L =260mm, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ G 1 ¼’’ & βαλβίδα αντεπιστροφής 
 

ΤΕΜ 40 70 2.800 

3 

 

Προμήθεια 20τεμ. υδρομετρητών Q3=40,0m3/h, 

(Q3/Q1 R>100) ΜΗΚΟΥΣ L =200mm, ΦΛΑΤΖΩΤΑ τύπου 

Woltman 
ΤΕΜ 20 260 5.200 

 

 

4 

 

 

Προμήθεια 4τεμ. υδρομετρητών Q3=100,0m3/h, 

(Q3/Q1 R>100) ΜΗΚΟΥΣ L=200mm,ΦΛΑΤΖΩΤΑ. τύπου 

Woltman 

ΤΕΜ 4 340 1.360 

  ΣΥΝΟΛΟ       59.360,00 

  Φ.Π.Α.     24% 14.246,40 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       73.606,40 


