
 

Σελίδα 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

 

 

 

 

Διακήρυξη Σύμβασης  

«Προμήθεια υδρομέτρων» 

με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

 

Προϋπολογισμού 164.300,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (24%) 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 2 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υπό τον τίτλο «Προμήθεια υδρομέτρων», με την οποία 
προτείνεται η προμήθεια υδρομέτρων τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία του τμήματος ύδρευσης 
της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και συγκεκριμένα:  

α) για την υδροδότηση νέων καταναλωτών οι οποίοι θα αιτηθούν την σύνδεσή τους με τα δίκτυα 
ύδρευσης  

β) για την επισκευή ή αντικατάσταση των υφιστάμενων υδρομέτρων.  

Τα υδρόμετρα, πρέπει να πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή προδιαγραφή MID 2004/22/E.E. ή την 
νεότερη MID 2014/32/E.E. και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα ΕΝ 14154, ISO 4064. Αναλυτικότερα 
οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές (τεχνικά χαρακτηριστικά, οι δοκιμές, οι πιστοποιήσεις κ.λ.π.) 
καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Οι υπό προμήθεια υδρομετρητές είναι : 

• Ταχυμετρικοί, ξηρού τύπου, πολλαπλής ριπής,  DN15, ονομαστικής παροχής Q3=2,5 m3/h 

• Ταχυμετρικοί, ξηρού τύπου, πολλαπλής ριπής,  DN25, ονομαστικής παροχής Q3= 6,3 m3/h 

• Ψηφιακοί, ταχυμετρικοί, DN15, ονομαστικής παροχής 2,5 m3/h 

• Υδρομετρητές, φλαντζωτοί, τύπου WOLTMAN, DN50, ονομαστικής παροχής Q3=40m³/h 

• Υδρομετρητές, φλαντζωτοί, τύπου WOLTMAN, DN80, ονομαστικής παροχής Q3=100m³/h 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:  

ΤΜΗΜΑ 1  : «Προμήθεια ταχυμετρικών υδρομετρητών, ξηρού τύπου, πολλαπλής ριπής, DN 15 και DN 25»,  

ΤΜΗΜΑ 2  : «Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών, ταχυμετρικών, ξηρού τύπου, DN 15, απλής ριπής και 
τοποθέτηση»,  

ΤΜΗΜΑ 3  : «Προμήθεια υδρομετρητών φλαντζωτών, τύπου WOLTMAN, DN 50 και DN80». 

Τόπος παράδοσης είναι η αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., που εδρεύει στην Καλαμάτα. Στον προϋπολογισμό των 
ψηφιακών υδρομετρητών περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση. Για τα ψηφιακά υδρόμετρα προβλέπεται και 
η τοποθέτησή τους από τον ανάδοχο.  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264, με διενέργεια ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από τον νόμο 4782/2021 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις και Νόμους με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος που συμμετέχει ο οικονομικός 
φορέας, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού. 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των εκατό εξήντα τεσσάρων χιλιάδων 
και τριακοσίων Ευρώ (164.300,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των διακοσίων τριών 
χιλιάδων και εφτακοσίων τριάντα δυο ευρώ (203.732,00€), η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 
πόρους του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, οικονομικού έτους 2022. 

 

                                                                                         Καλαμάτα Νοέμβριος 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  

 

 

 

   
ΤΕΜΠΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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