
 

 

Σελίδα 1 
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Σελίδα 2 

Ακολουθούν  πίνακες συμμόρφωσης με τις Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα, οι  οποίοι  
πρέπει  να  συμπληρωθούν  υποχρεωτικά από  τον  προμηθευτή.  Σε αυτούς δίνεται η περιγραφή της 
απαιτούμενης προδιαγραφής, καθώς και η αντίστοιχη παράγραφος/άρθρο που αυτή αναφέρεται στις 
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι για κάθε τμήμα. Στις δυο κενές προς 
συμπλήρωση στήλες, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να δηλώσουν με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ την σχετική 
συμμόρφωση τους, καθώς και την παραπομπή τους σε συγκεκριμένες  σελίδες,  στις  αντίστοιχες 
αναλυτικές  τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς που πιστοποιούν το απαιτούμενο. 

 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Προμήθεια ταχυμετρικών υδρομετρητών, ξηρού τύπου, πολλαπλής ριπής, DN15 και 
DN25» 

ΑΡΘΡΟ-
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ/ ΤΜΗΜΑ 1 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ : ΝΑΙ 
ή ΌΧΙ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  

1. Αντικείμενο – Γενικά χαρακτηριστικά 

1 Ταχυμετρικοί      

1 Ξηρού τύπου     

1 Πολλαπλής ριπής     

1 Μικτής ή ευθείας ανάγνωσης     

1 
Ονομαστικές διάμετροι υδρομετρητών 1"  
(DN25) και 1/2" (DN15)     

1 
Ονομαστική παροχή Q3=6,3 m3/h για τύπο 
DN25 και Q3=2,5 m3/h για τύπο DN15     

1.1 Κλάση πίεσης MAP 16     

1.1 Κλάση θερμοκρασίας Τ30 (τουλάχιστον)     

1.2 & 1.7 
Τήρηση προτύπων EN 14154, ISO 4064 και 
οδηγίας MID 2014/32/EE, MID 2004/22/EE     

1.2 & 1.3 
& 1.4 

Μετρολογική κατηγορία R200-H/R40-V (MID 
2014/32/EE, MID 2004/22/EΕ)     

1.3 Σχέση Q2/Q1=1,6  και σχέση  Q4/Q3=1,25     

1.5 Οριζόντια και κάθετη θέση λειτουργίας      

1.6 Καταλληλότητα σε πόσιμο νερό     

        

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

2.1 Μετρητικός Μηχανισμός  

2.1.1 & 
2.1.2 

Ευανάγνωστη ένδειξη  
    

2.1.3 Μονάδες ένδειξης όγκου m3     

2.1.4 
Δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 180 
μοιρών     

2.1.5 
Κάψουλα του μηχανισμού, αεροστεγώς 
κλεισμένη (IP68)     

2.1.5 Συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο      

2.1.6 Αντιμαγνητική προστασία      

2.1.7 
Σήμανση του υδρομετρητή με τα απαραίτητα 
στοιχεία που υποδεικνύονται στην παρούσα 
2.1.7 παράγραφο      
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2.1.8 
Προστατευτικό του μετρητικού μηχανισμού με 
υψηλή καθαρότητα και αντοχή     

2.1.9 
Δυνατότητα μελλοντικής τοποθέτησης 
πομποδέκτη RF      

        

2.2 Ορειχάλκινα σώματα – κελύφη 

2.2.1 
Ορείχαλκος με περιεκτικότητα σε χαλκό 57%-
75% και σε μόλυβδο < 2,5%      

2.2.2 
Επιφάνειες χωρίς ελαττώματα. Μη πλήρωση 
χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λ.π. με ξένη 
ύλη, σφυρηλασία ή κόλληση     

2.2.2 
Εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του 
κελύφους  βαμμένη με εποξειδική βαφή, 
πιστοποιημένη για επαφή με πόσιμο νερό      

2.2.3 
Ανάγλυφη σήμανση ροής με βέλη επαρκούς 
μεγέθους      

2.2.4 
Μήκος σώματος L=260 mm για τύπο DN25 και  
L=190 mm για τύπο DΝ15      

2.2.5 
Σπείρωμα σύνδεσης άκρων G3/4΄΄ Β για τύπο 
DΝ15 και G 1 1/4΄΄ Β για τύπο DΝ25     

2.2.6 
Σπειρώματα με προβλεπόμενες  ανοχές από 
τους σχετικούς κανονισμούς και με ομαλή και 
ασφαλή κοχλίωση     

2.2.7 
Προστασία των άκρων με πλαστικά καλύμματα 
κατά την παράδοση     

2.2.8 
Φίλτρο σωληνωτού τύπου στο στόμιο εισόδου 
για προστασία από φερτά    

  

2.2.9 
Ασφαλή διάταξη σφράγισης του 
προστατευτικού κοχλία της βαλβίδας ρύθμισης      

        

2.3. Καλύμματα – Περικαλύμματα 

2.3.2 
Αριθμός σειράς των υδρομετρητών χαραγμένος 
με ανεξίτηλο τρόπο με τη μορφή αριθμών και 
σε μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode)     

2.3.2 
Εκτυπωμένο ανεξίτηλα το όνομα της υπηρεσίας 
(ΔΕΥΑΚ) στο εσωτερικό ή εξωτερικό του 
καλύμματος      

2.3.3 
Άρθρωση συναρμογής καλύμματος - 
περικαλύμματος εξασφαλίζει ασφαλή και 
ομαλή λειτουργικότητα.      

        

2.4 Βαλβίδες αντεπιστροφής 

2.4 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ένθετη, compact με 
ανοξείδωτο ελατήριο και με χαρακτηριστικά 
λειτουργίας  όμοια με αυτά των υδρομετρητών      

        

3. Στεγανότητα – Αντοχή σε πίεση 

3.2 
Αντοχή σε διαρροή-εφίδρωση και εμπλοκή με 
βάση τα οριζόμενα στο 3.2     
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3.4 
Συνοδεία από τους απαραίτητους στεγνωτικούς  
δακτυλίους, κατάλληλοι για πόσιμο νερό      

        

4. Ακρίβεια ενδείξεων –Μέγιστα ανεκτά σφάλματα –Πτώση Πίεσης 

4.3 
Απώλεια πίεσης < 0,63 bar υπό ονομαστική 
παροχή Q3  και < 1 bar στη μέγιστη παροχή Q4      

4.4 
Ακρίβεια μέτρησης για Q2-Q4 : < ±2% για Τ ≤ 
30°C και < ± 3% για T > 30°C      

4.5 Ακρίβεια μέτρησης για Q1-Q2 : < ±5%      

4.7 
Παροχή έναρξης καταγραφής <6lt/h για τύπο 
DN25 και <5lt/h για τύπο DN15     

        

6. Εγγύηση 

6 Εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών      

        

9. Στοιχεία που υποβάλλονται  

9.1 
Δήλωση με τα στοιχεία των εργοστασίων 
κατασκευής και τα στοιχεία του προμηθευτή      

9.2 
Δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα 
μοντέλα υδρομετρητή είναι σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού      

9.3 

Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή, του 
αντιπροσώπου και του εισαγωγέα των ειδών 
ότι θα προμηθεύσει τον ανωτέρω προμηθευτή 
τα υλικά και στις ποσότητες που απαιτούνται 
στον διαγωνισμό     

9.4 

Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας 
εταιρείας όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά και το 
σημείο έναρξης καταγραφής του 
προσφερόμενου υδρομετρητή     

9.6 
Περιγραφή χαρακτηριστικών των 
προσφερόμενων υδρομετρητών     

9.7 
Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως και 
της καμπύλης σφάλματος σε συνάρτηση με την 
παροχή.     

9.8 
Οι τιμές παροχών Q1, Q2, Q3 & Q4 με βάση την 
MID 2004/22/ΕU - MID 2014/32/EU     

9.9 
Σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές 
για την αναγνώριση των εξαρτημάτων     

9.10 
Κατάλογο ανταλλακτικών με πλήρη στοιχεία 
(κωδικός εργοστασίου, περιγραφή και υλικό 
κατασκευής)     

9.11 Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης     

9.12 
Τη σχέση παλμών ανά λίτρο (pulse/It), της 
διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου), 
για τους προσφερόμενους υδρομετρητές     
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9.13 

Την έγκριση τύπου βάσει της Ευρωπαϊκής 
οδηγίας MID 2004/22/EC ή της νέας 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας MID 2014/32/EU για τους 
υδρομετρητές & το εργοστάσιο κατασκευής, 
στην οποία να είναι ξεκάθαρα τα απαραίτητα 
στοιχεία που πρέπει υποβληθούν      

9.14 

Ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης του 
εργοστασίου κατασκευής των υδρομετρητών 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 
2004/22/EΚ ή της νεότερης MID 2014/32/E.E 
(παραρτήματα Η1 ή Β+Δ ή Β+ΣΤ).     

9.15 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας των 
υδρομετρητών και των εσωτερικών του μερών, 
για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού 
από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς - Φορείς     

9.16 

Πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου 
για την αναλυτική χημική σύσταση του 
κράματος κατασκευής του σώματος των 
υδρομετρητών στην οποία να αναφέρεται και η 
ονομασία του υδρομετρητή     

9.17 

 Δήλωση του προμηθευτή ότι αναλαμβάνει την 
ευθύνη έναντι του νόμου για την περίπτωση, 
που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά ή η 
αντιδιαβρωτική προστασία αποδειχθεί ότι 
έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία     

9.18 Πιστοποιητικό κλάσης προστασίας ΙΡ68     

9.19 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά 
ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής-
συναρμολόγησης και δοκιμής των 
υδρομετρητών     

9.20 

Πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ΕΝ17025 του 
εργαστηρίου δοκιμής και ρύθμισης των 
υδρομετρητών του κατασκευαστή, το οποίο θα 
έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης 
της Ευρωπαϊκής ένωσης (MLA)     

9.21 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά 
ISO 9001:2015 του συμμετέχοντα στο 
διαγωνισμό Προμηθευτή όπου αναφέρεται 
σαφώς η συναφής δραστηριότητα με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού     

9.22 

Εγγύηση των υδρομετρητών και των 
παρελκομένων  από το εργοστάσιο κατασκευής 
και δοκιμής των υδρομετρητών (και όχι 
κάποιου μέρους αυτών) τουλάχιστον για 3 
χρόνια      

9.23 
Εγγύηση των υδρομετρητών και των 
παρελκομένων από τον προμηθευτή 
τουλάχιστον για 3 χρόνια      

9.24 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας της βαφής του 
σώματος των προσφερόμενων υδρομετρητών 
για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από 
αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-     
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Φορείς 

9.25 
Δήλωση του προμηθευτή ότι τα υλικά θα 
παραδοθούν εντός εξήντα (60) ημερών την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης     

9.26 
Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι τα 
τεμάχια που θα παραδοθούν θα είναι όμοια με 
τα δείγματα     

9.27 

Πίνακα προμηθειών του προσφερόμενου 
υδρομετρητή σε άλλους φορείς και βεβαιώσεις 
καλής λειτουργίας για τους προσφερόμενους 
υδρομετρητές από επιχειρήσεις ύδρευσης.      

9.28 
Δήλωση με τα στοιχεία του κατασκευαστή για 
τις βαλβίδες αντεπιστροφής     

9.29 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά 
ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής 
των βαλβίδων αντεπιστροφής     

9.30 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας της βαλβίδας 
αντεπιστροφής για χρήση σε πόσιμο νερό από 
αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς - 
Φορείς      

9.31 
Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τις βαλβίδες 
αντεπιστροφής με τα οποία θα πιστοποιούνται 
τα χαρακτηριστικά τους      

9.32 

Δέσμευση ότι θα παραδοθεί ένα (1) πλήρες και 
λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων 
υδρομετρητών το οποίο θα πρέπει να είναι 
100% όμοιο με αυτά που περιγράφονται στην 
προσφορά του κάθε προμηθευτή     
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ΤΜΗΜΑ 2  : «Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών, ταχυμετρικών, ξηρού τύπου, DN15, απλής ριπής 
και τοποθέτηση» 

ΑΡΘΡΟ-
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ 2 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ : ΝΑΙ 
ή ΌΧΙ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  

1. Αντικείμενο – Γενικά χαρακτηριστικά 

1 Ψηφιακοί, Ταχυμετρικοί      

1 Ξηρού τύπου     

1 Απλής ριπής     

1 Μικτής ή ευθείας ανάγνωσης     

1 Ονομαστική διάμετρος 1/2" (DN15)     

1 Ονομαστική παροχή Q3=2,5 m3/h      

1.1 Κλάση πίεσης MAP 16     

1.1 Κλάση θερμοκρασίας Τ30 (τουλάχιστον)     

1.2 & 1.7 
Τήρηση προτύπων EN 14154, ISO 4064 και 
οδηγίας MID 2014/32/EE, MID 2004/22/EΕ 

  
  

1.2 & 1.3 
& 1.4 

Μετρολογική κατηγορία R250-H/R160-V (MID 
2014/32/EE, MID 2004/22/EΕ) 

  
  

1.3 Σχέση Q2/Q1=1,6  και σχέση  Q4/Q3=1,25     

1.5 Οριζόντια και κάθετη θέση λειτουργίας      

1.6 Καταλληλότητα σε πόσιμο νερό     

        

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

2.1 Μετρητικός Μηχανισμός  

2.1.1  Ευανάγνωστη ένδειξη      

2.1.2 
Δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 180 
μοιρών 

  
  

2.1.3 
Κάψουλα του μηχανισμού, αεροστεγώς 
κλεισμένη (IP68) 

  
  

2.1.4 Αντιμαγνητική προστασία      

2.1.5 
Σήμανση του υδρομετρητή με τα απαραίτητα 
στοιχεία που υποδεικνύονται στην παρούσα 
2.1.5 παράγραφο 

  
  

2.1.6 
Προστατευτικό του μετρητικού μηχανισμού με 
υψηλή καθαρότητα και αντοχή 

  
  

        

2.2 Ορειχάλκινα σώματα – κελύφη 

2.2.1 
Ορείχαλκος με περιεκτικότητα σε χαλκό 57%-
75% και σε μόλυβδο < 2,5%  

  
  

2.2.2 
Επιφάνειες χωρίς ελαττώματα. Μη πλήρωση 
χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λ.π. με ξένη 
ύλη, σφυρηλασία ή κόλληση 

  
  

2.2.2 
Εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του 
κελύφους  βαμμένη με εποξειδική βαφή, 
πιστοποιημένη για επαφή με πόσιμο νερό  

  

  

2.2.3 
Ανάγλυφη σήμανση ροής με βέλη επαρκούς 
μεγέθους  
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2.2.4 Μήκος σώματος L=165 mm      

2.2.5 Σπείρωμα σύνδεσης άκρων G3/4΄΄ Β      

2.2.6 
Σπειρώματα με προβλεπόμενες  ανοχές από 
τους σχετικούς κανονισμούς και με ομαλή και 
ασφαλή κοχλίωση 

  
  

2.2.7 
Προστασία των άκρων με πλαστικά καλύμματα 
κατά την παράδοση 

  
  

2.2.8 
Φίλτρο στο στόμιο εισόδου για προστασία από 
φερτά  

    

        

2.3. Καλύμματα – Περικαλύμματα 

2.3.2 
Αριθμός σειράς των υδρομετρητών χαραγμένος 
με ανεξίτηλο τρόπο με τη μορφή αριθμών και 
σε μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode) 

  

  

2.3.2 
Εκτυπωμένο ανεξίτηλα το όνομα της υπηρεσίας 
(ΔΕΥΑΚ) στο εσωτερικό ή εξωτερικό του 
καλύμματος  

  
  

2.3.3 
Άρθρωση συναρμογής καλύμματος - 
περικαλύμματος εξασφαλίζει ασφαλή και 
ομαλή λειτουργικότητα.  

  
  

        

2.4 Οθόνη υγρού κρυστάλλου  

2.4.1 
Ηλεκτρονική ένδειξη της φοράς του νερού σε 
σχήμα βέλους  

  
  

2.4.2 Οκτώ ηλεκτρονικά ψηφία για καταγραφή     

2.4.3 & 
2.4.4 

Εύκολη ασφαλή και σωστή ανάγνωση της 
μετρούμενης κατανάλωσης 

  
  

2.4.5 
Ηλεκτρονικό σύμβολο για ενημέρωση της 
κατάστασης της μπαταρίας 

  
  

2.4.6 
Ηλεκτρονικό σύμβολο ενεργοποίησης 
ραδιοσυχνοτήτων 

  
  

2.4.7 
Ηλεκτρονικό σύμβολο  που θα διατηρεί το 
ιστορικό δεδομένων 

  
  

2.4.8 
Κατάλληλο σύμβολο, για τον καθορισμό των 
λειτουργιών  

  
  

        

2.5 Βαλβίδες αντεπιστροφής 

2.5 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ένθετη, compact με 
ανοξείδωτο ελατήριο και με χαρακτηριστικά 
λειτουργίας  όμοια με αυτά των υδρομετρητών  

  

  

        

3. AMR 

3 
Αποστολή δεδομένων με wMbus μέσω RF 
συχνοτήτων σε φορητή συσκευή συλλογής 
δεδομένων 

  
  

        

4. Στεγανότητα – Αντοχή σε πίεση 

4.2 
Αντοχή σε διαρροή-εφίδρωση και εμπλοκή με 
βάση τα οριζόμενα στο 4.2 
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4.3 
Συνοδεία από τους απαραίτητους στεγνωτικούς  
δακτυλίους, κατάλληλοι για πόσιμο νερό  

  
  

        

5. Μπαταρία  

5 Διάρκεια ζωής μπαταρίας τουλάχιστον 8 έτη      

        

6. Συναγερμοί 

6.1 Συναγερμός αντίθετης ροής     

6.2 Συναγερμός Υπερφόρτωσης παροχής     

6.3 Συναγερμός σπασίματος     

6.4 Συναγερμός αντίστροφης τοποθέτησης     

6.5 Συναγερμός διαρροής     

        

7. Ακρίβεια ενδείξεων –Μέγιστα ανεκτά σφάλματα –Πτώση Πίεσης 

7.3 
Απώλεια πίεσης < 0,63 bar υπό ονομαστική 
παροχή Q3  και < 1 bar στη μέγιστη παροχή Q4  

  
  

7.4 
Ακρίβεια μέτρησης για Q2-Q4 : < ±2% για Τ ≤ 
30°C και < ± 3% για T > 30°C  

  
  

7.5 Ακρίβεια μέτρησης για Q1-Q2 : < ±5%      

7.7 Παροχή έναρξης καταγραφής <3 lt/h      

        

9. Εγγύηση 

9 Εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών      

        

12. Στοιχεία που υποβάλλονται  

12.1 
Δήλωση με τα στοιχεία των εργοστασίων 
κατασκευής και τα στοιχεία του προμηθευτή  

  
  

12.2 
Δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα 
μοντέλα υδρομετρητή είναι σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού  

  

  

12.3 

Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή, του 
αντιπροσώπου και του εισαγωγέα των ειδών 
ότι θα προμηθεύσει τον ανωτέρω προμηθευτή 
τα υλικά και στις ποσότητες που απαιτούνται 
στον διαγωνισμό 

  

  

12.4 

Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας 
εταιρείας όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά και το 
σημείο έναρξης καταγραφής του 
προσφερόμενου υδρομετρητή 

  

  

12.6 
Περιγραφή χαρακτηριστικών των 
προσφερόμενων υδρομετρητών 

  
  

12.7 
Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως και 
της καμπύλης σφάλματος σε συνάρτηση με την 
παροχή. 

  
  

12.8 
Οι τιμές παροχών Q1, Q2, Q3 & Q4 με βάση την 
MID 2004/22/ΕU - MID 2014/32/EU 
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12.9 
Σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές 
για την αναγνώριση των εξαρτημάτων 

  
  

12.10 
Κατάλογο ανταλλακτικών με πλήρη στοιχεία 
(κωδικός εργοστασίου, περιγραφή και υλικό 
κατασκευής) 

  
  

12.11 Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης     

12.12 

Την έγκριση τύπου βάσει της Ευρωπαϊκής 
οδηγίας MID 2004/22/EC ή της νέας 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας MID 2014/32/EU για τους 
υδρομετρητές & το εργοστάσιο κατασκευής, 
στην οποία να είναι ξεκάθαρα τα απαραίτητα 
στοιχεία που πρέπει υποβληθούν  

  

  

12.13 

Ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης του 
εργοστασίου κατασκευής των υδρομετρητών 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 
2004/22/EΚ ή της νεότερης MID 2014/32/E.E 
(παραρτήματα Η1 ή Β+Δ ή Β+ΣΤ). 

  

  

12.14 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας των 
υδρομετρητών και των εσωτερικών του μερών, 
για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού 
από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς - Φορείς 

  

  

12.15 

Πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου 
για την αναλυτική χημική σύσταση του 
κράματος κατασκευής του σώματος των 
υδρομετρητών στην οποία να αναφέρεται και η 
ονομασία του υδρομετρητή 

  

  

12.16 

 Δήλωση του προμηθευτή ότι αναλαμβάνει την 
ευθύνη έναντι του νόμου για την περίπτωση, 
που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά ή η 
αντιδιαβρωτική προστασία αποδειχθεί ότι 
έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία 

  

  

12.17 Πιστοποιητικό κλάσης προστασίας ΙΡ68     

12.18 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά 
ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής-
συναρμολόγησης και δοκιμής των 
υδρομετρητών 

  

  

12.19 

Πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ΕΝ17025 του 
εργαστηρίου δοκιμής και ρύθμισης των 
υδρομετρητών του κατασκευαστή, το οποίο θα 
έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης 
της Ευρωπαϊκής ένωσης (MLA) 

  

  

12.20 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά 
ISO 9001:2015 του συμμετέχοντα στο 
διαγωνισμό Προμηθευτή όπου αναφέρεται 
σαφώς η συναφής δραστηριότητα με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού 

  

  

12.21 

Εγγύηση των υδρομετρητών και των 
παρελκομένων  από το εργοστάσιο κατασκευής 
και δοκιμής των υδρομετρητών (και όχι 
κάποιου μέρους αυτών) τουλάχιστον για 3 
χρόνια  
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12.22 
Εγγύηση των υδρομετρητών και των 
παρελκομένων από τον προμηθευτή 
τουλάχιστον για 3 χρόνια  

  
  

12.23 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας της βαφής του 
σώματος των προσφερόμενων υδρομετρητών 
για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από 
αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-
Φορείς 

  

  

12.24 

Δήλωση του προμηθευτή ότι τα υλικά θα 
παραδοθούν και θα τοποθετηθούν εντός 
εκατόν πενήντα (150) ημερών από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

  

  

12.25 
Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι τα 
τεμάχια που θα παραδοθούν θα είναι όμοια με 
τα δείγματα 

  
  

12.26 

Πίνακα προμηθειών του προσφερόμενου 
υδρομετρητή σε άλλους φορείς και βεβαιώσεις 
καλής λειτουργίας για τους προσφερόμενους 
υδρομετρητές από επιχειρήσεις ύδρευσης.  

  

  

12.27 
Δήλωση με τα στοιχεία του κατασκευαστή για 
τις βαλβίδες αντεπιστροφής 

  
  

12.28 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά 
ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής 
των βαλβίδων αντεπιστροφής 

  

  

12.29 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας της βαλβίδας 
αντεπιστροφής για χρήση σε πόσιμο νερό από 
αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς - 
Φορείς  

  

  

12.30 
Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τις βαλβίδες 
αντεπιστροφής με τα οποία θα πιστοποιούνται 
τα χαρακτηριστικά τους  

  

  

12.31 

Δέσμευση ότι θα παραδοθεί ένα (1) πλήρες και 
λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων 
υδρομετρητών το οποίο θα πρέπει να είναι 
100% όμοιο με αυτά που περιγράφονται στην 
προσφορά του κάθε προμηθευτή 
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ΤΜΗΜΑ 3  : «Προμήθεια υδρομετρητών φλαντζωτών, τύπου WOLTMAN, DN50 και DN80» 

ΑΡΘΡΟ-
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ/ ΤΜΗΜΑ 3 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ : ΝΑΙ 
ή ΌΧΙ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  

1. Αντικείμενο – Γενικά χαρακτηριστικά 

1 WOLTMAN-Ταχυμετρικοί      

1 Ευθείας ανάγνωσης     

1 
Ονομαστικές διάμετροι υδρομετρητών DN50 
και DN80 

  
  

1 
Ονομαστική παροχή Q3=40 m3/h για τύπο 
DN50 και Q3=100 m3/h για τύπο DN80 

  
  

1 
Μήκος υδρομετρητών L=200mm τύπο DN50, 
και L=225mm για τύπο DN80   

 1.1 Ξηρού τύπου     

1.2 Κλάση θερμοκρασίας Τ30 (τουλάχιστον)     

1.3 Κλάση πίεσης MAP 16     

1.3 Οριζόντια και κάθετη θέση λειτουργίας      

1.4 & 1.7 
& 1.8  

Τήρηση προτύπων EN 14154, ISO 4064 και 
οδηγίας MID 2014/32/EE, MID 2004/22/EΕ 

  
  

1.6 
Μετρολογική κατηγορία R160-H/100-V (MID 
2014/32/EE, MID 2004/22/EΕ) 

  
  

1.6 Σχέση Q2/Q1=1,6  και σχέση  Q4/Q3=1,25     

        

2. Ειδικά χαρακτηριστικά 

2.1 
Σώμα του υδρομετρητή κατασκευασμένο από 
χυτοσίδηρο 

    

2.1 
Εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του 
κελύφους  βαμμένη με αντιδιαβρωτική βαφή, 
πιστοποιημένη για επαφή με πόσιμο νερό  

  

  

2.3 
Μη πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων 
κ.λ.π. με ξένη ύλη, σφυρηλασία ή κόλληση 

  
  

2.4 
Ο υδρομετρητής χωρίζεται εύκολα σε δύο 
κύρια μέρη που θα αποτελούν ΣΕΤ  

  
  

2.4 Σύστημα ασφαλείας     

2.4 Βαθμός στεγανότητας ΙΡ68     

2.5 
Δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 180 
μοιρών 

  
  

2.6 Αντιμαγνητική προστασία      

2.7 
Προεγκατεστημένη τη δυνατότητα παλμικής 
εξόδου για την σύνδεσή τους σε SCADA και θα 
συνοδεύονται από ηλεκτρική έξοδο παλμού 

  

  

2.8 
Πιστοποιημένοι για χρήση σε δίκτυο πόσιμου 
νερού 

  
  

2.9 Ευανάγνωστη ένδειξη      

2.10 
Ανάγλυφη σήμανση ροής με βέλη επαρκούς 
μεγέθους  
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2.11 
Φέρουν στα άκρα τους φλάντζες σύνδεσης με 
το δίκτυο κατά DIN 2501, PN 16 και ελαστικό 
παρέμβυσμα 

  
  

2.12 
Αριθμός σειράς των υδρομετρητών χαραγμένος 
με ανεξίτηλο τρόπο ή σε ιδιαίτερη ένθετη 
πινακίδα μόνιμης τοποθέτησης.  

  

  

2.12 
Εκτυπωμένο ανεξίτηλα το όνομα της υπηρεσίας 
(ΔΕΥΑΚ)  

  
  

2.13 
Άρθρωση συναρμογής καλύμματος - 
περικαλύμματος εξασφαλίζει ασφαλή και 
ομαλή λειτουργικότητα.  

  
  

2.14 
Σήμανση του υδρομετρητή με τα απαραίτητα 
στοιχεία που υποδεικνύονται στην παρούσα 
2.14 παράγραφο 

  
  

2.15 
Συνοδευτικό φίλτρο για την κατακράτηση 
φερτών υλικών     

2.16 Συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο     

        

4. Ακρίβεια ενδείξεων –Μέγιστα ανεκτά σφάλματα 

4.1 
Ακρίβεια μέτρησης για Q2-Q4 : < ±2% για Τ ≤ 
30°C και < ± 3% για T > 30°C  

  
  

4.2 Ακρίβεια μέτρησης για Q1-Q2 : < ±5%      

        

5. Εγγύηση 

6 Εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών      

        

7. Στοιχειά που υποβάλλονται  

7.1 
Δήλωση με τα στοιχεία των εργοστασίων 
κατασκευής και τα στοιχεία του προμηθευτή  

  
  

7.2 
Δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα 
μοντέλα υδρομετρητή είναι σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού  

  

  

7.3 

Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή, του 
αντιπροσώπου και του εισαγωγέα των ειδών 
ότι θα προμηθεύσει τον ανωτερω προμηθευτή 
τα υλικά και στις ποσότητες που απαιτούνται 
στον διαγωνισμό 

  

  

7.4 

Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας 
εταιρείας όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά και 
το σημείο έναρξης καταγραφής του 
προσφερόμενου υδρομετρητή 

  

  

7.6 
Περιγραφή χαρακτηριστικών των 
προσφερόμενων υδρομετρητών 

  
  

7.7 
Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως και 
της καμπύλης σφάλματος σε συνάρτηση με την 
παροχή. 

  
  

7.8 
Οι τιμές παροχών Q1, Q2, Q3 & Q4 με βάση την 
MID 2004/22/ΕU - MID 2014/32/EU 
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7.9 
Σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές 
για την αναγνώριση των εξαρτημάτων 

  
  

7.10 
Κατάλογο ανταλλακτικών με πλήρη στοιχεία 
(κωδικός εργοστασίου, περιγραφή και υλικό 
κατασκευής) 

  
  

7.11 Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης     

7.12 
Τη σχέση παλμών ανά λίτρο (pulse/It), της 
διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου), 
για τους προσφερόμενους υδρομετρητές 

  

  

7.13 

Την έγκριση τύπου βάσει της Ευρωπαϊκής 
οδηγίας MID 2004/22/EC ή της νέας 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας MID 2014/32/EU για τους 
υδρομετρητές & το εργοστάσιο κατασκευής, 
στην οποία να είναι ξεκάθαρα τα απαραίτητα 
στοιχεία που πρέπει υποβληθούν  

  

  

7.14 

Ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης του 
εργοστασίου κατασκευής των υδρομετρητών 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 
2004/22/EΚ ή της νεότερης MID 2014/32/E.E 
(παραρτήματα Η1 ή Β+Δ ή Β+ΣΤ). 

  

  

7.15 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας των 
υδρομετρητών και των εσωτερικών του μερών, 
για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού 
από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς - Φορείς 

  

  

7.16 

 Δήλωση του προμηθευτή ότι αναλαμβάνει την 
ευθύνη έναντι του νόμου για την περίπτωση, 
που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά ή η 
αντιδιαβρωτική προστασία αποδειχθεί ότι 
έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία 

  

  

7.17 Πιστοποιητικό κλάσης προστασίας ΙΡ68     

7.18 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά 
ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής-
συναρμολόγησης και δοκιμής των 
υδρομετρητών 

  

  

7.19 

Πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ΕΝ17025 του 
εργαστηρίου δοκιμής και ρύθμισης των 
υδρομετρητών του κατασκευαστή, το οποίο θα 
έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης 
της Ευρωπαϊκής ένωσης (MLA) 

  

  

7.20 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά 
ISO 9001:2015 του συμμετέχοντα στο 
διαγωνισμό Προμηθευτή όπου αναφέρεται 
σαφώς η συναφής δραστηριότητα με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού 

  

  

7.21 

Εγγύηση των υδρομετρητών και των 
παρελκομένων  από το εργοστάσιο κατασκευής 
και δοκιμής των υδρομετρητών (και όχι 
κάποιου μέρους αυτών) τουλάχιστον για 3 
χρόνια  

  

  

7.22 
Εγγύηση των υδρομετρητών και των 
παρελκομένων από τον προμηθευτή 
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τουλάχιστον για 3 χρόνια  

7.23 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας της βαφής του 
σώματος των προσφερόμενων υδρομετρητών 
για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από 
αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-
Φορείς 

  

  

7.24 
Δήλωση του προμηθευτή ότι τα υλικά θα 
παραδοθούν εντός εξήντα (60) ημερών την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

  
  

7.25 

Πίνακα προμηθειών του προσφερόμενου 
υδρομετρητή σε άλλους φορείς και βεβαιώσεις 
καλής λειτουργίας για τους προσφερόμενους 
υδρομετρητές από επιχειρήσεις ύδρευσης.  

  

  

 

 

 

 

                                                                                         Καλαμάτα Νοέμβριος 2021 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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