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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : Υδρόμετρα – Φρεάτια ύδρευσης 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ    
ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ    
    

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να καλύψει ανάγκες της ΔΕΥΑ Πύλου-Νέστορος, του Δήμου Πύλου-

Νέστορος και αφορά στην προμήθεια υδρομέτρων ύδρευσης για κάλυψη νέων παροχών ύδρευσης και για 

αντικατάσταση υδρομέτρων με αποκατάσταση των βλαβών που παρουσιάζονται στα παλιά υδρόμετρα των 

Δημοτικών Ενοτήτων της ΔΕΥΑΠΝ. Επίσης αφορά την προμήθεια φρεατίων ύδρευσης που απαιτούνται για 

την προστασία και την τοποθέτηση εντός αυτών των ανωτέρω υδρομέτρων. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε τα 

υλικά να είναι καινούργια και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Ύδρευσης της ΔΕΥΑΠΝ. 

Τα υπό προμήθεια υδρόμετρα θα είναι καινούργια (παραγωγής μετά το 2013) σύγχρονης κατασκευής 

κατάλληλα για οριζόντια τοποθέτηση και θα πληρούν τα λεγόμενα στα τεύχη της παρούσας μελέτης. 

Tα υδρόμετρα θα είναι ταχυμετρικά, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους αριθμημένους κυλίνδρους 

σε ειδική κάψα ελαίου (υγρού τύπου λαδιού), μικτής ανάγνωσης και θα συνοδεύονται από τα ενωτικά ρακόρ 

σύνδεσης και σφαιρικό διακόπτη απομόνωσης ανάλογου μεγέθους. 

Στην προμήθεια υδρομέτρων θα περιλαμβάνονται και φρεάτια προστασίας αυτών, τα οποία θα 

τοποθετηθούν σε νέες παροχές ύδρευσης και απαιτούνται από την Υπηρεσία Ύδρευσης για τη σωστή 

τοποθέτηση νέων παροχών, καθώς είναι αδύνατη η τοποθέτηση και χρήση νέων υδρομέτρων χωρίς αυτά. 

Τα υδρόμετρα θα παραδοθούν σε ολόκληρη την ποσότητα ή τμηματικά, κατόπιν επικοινωνίας με την 

αρμόδια Υπηρεσία, στο σημείο όπου θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου.  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού κατά την εφαρμογή του 

Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 160 Α΄) και λοιπών σχετικών νόμων και διατάξεων. 

Οι προμήθειες αναφέρονται στην Προμέτρηση και περιγράφονται στο Τιμολόγιο της μελέτης. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης πιστώσεως που 

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό που περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης της παρούσης 

προμήθειας και ανέρχεται, μαζί με το 24% για Φ.Π.Α .στο συνολικό ποσό των 55,000,00 ΕΥΡΩ. 

Η πίστωση του έργου είναι γραμμένη στον Κ.Α.12.01.50.10 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 

Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου-Νέστορος, οικονομικού έτους 2018, ύψους 40.000,00 ΕΥΡΩ στον Κ.Α.12.04.02.10 ύψους 

15.000,00 ΕΥΡΩ από ιδίους πόρους. 

ΠΥΛΟΣ      /     /2018 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

  
  

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΥΛΟΣ      /     /2018 ΠΥΛΟΣ      /     /2018 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
 ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ 
  
  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



 1 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : Υδρόμετρα – Φρεάτια ύδρευσης 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ    
ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ    
   
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υδρομέτρων ύδρευσης για κάλυψη νέων παροχών 
ύδρευσης και για αντικατάσταση υδρομέτρων με αποκατάσταση των βλαβών που παρουσιάζονται στα παλιά 
υδρόμετρα των Δημοτικών Ενοτήτων της ΔΕΥΑΠΝ. Επίσης αφορά την προμήθεια φρεατίων ύδρευσης που 
απαιτούνται για την προστασία και την τοποθέτηση εντός αυτών των ανωτέρω υδρομέτρων. 
 
Τα προς προμήθεια υδρόμετρα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό, καινούρια, αμεταχείριστα και 
να προέρχονται από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οίκο κατασκευής, ο οποίος εφαρμόζει πιστοποιημένη 
παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Όλα τα υλικά θα φέρουν 
σήμανση CE. Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά 
(π.χ. ρακόρ, φλάντζες, αλλά και διακόπτες απομόνωσης), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 
προσφοράς. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των 
προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι τις αποθήκες που ορίζονται από την υπηρεσία 
ύδρευσης του Δήμου Πύλου-Νέστορος. 
 
Οι μετρητές πρέπει να συμφωνούν με τον ευρωπαίκό κανονισμό ΕΝ 14154:2005 και να είναι 
κατασκευασμένοι βάσει των προδιαγραφών που προβλέπει Ο κανονισμός τυποποίησης ΙSO 4064 και η 
οδηγία MID 2004/22/ EΚ, η οποία τέθηκε σε ισχύ και στην Ελλάδα με το ΦΕΚ Β521/12-4-2007 
 
Τα υπό προμήθεια υδρόμετρα θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα 
ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν 
απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές (εκτός αν αναφέρεται ως ενδεικτικός τύπος σε 
συγκεκριμένες προδιαγραφές και άρθρα τιμολογίου) συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς. 
 
Όλα τα υδρόμετρα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το 
χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα 
έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα όμοια υλικά θα 
προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της 
κατασκευής. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα έρχονται με την κατάλληλη συσκευασία και τη δέουσα 
σήμανση, όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής 
τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, 
καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, 
στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης 
προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Τυχόν απόκλιση κάποιου 
προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας, οι 
τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω. 
 
 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ  
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού 
τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. Για τα υπόλοιπα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παρακάτω, οι υδρομετρητές θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
κατασκευής ISO4064 ή το ΕΝ14154:2005. Γίνονται δεκτοί υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID ή την παλαιότερη 75/33 με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη έγκριση είναι σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του διαγωνισμού και τα μετρολογικά τους χαρακτηριστικά είναι επί 
ποινής αποκλεισμού ίδια ή καλύτερα από αυτά των αντίστοιχων που φέρουν έγκριση βάση της MID. 
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1. ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΨΑ ΕΛΑΙΟΥ (ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΑΔΙΟΥ) 
 
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 MID2004/22/EΚ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/EE. 
 
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 αριθμημένους κυλίνδρους σε ειδική κάψα ελαίου (υδρόμετρα υγρού τύπου λαδιού). 
Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής εγκατάστασης δικτύου ασύρματης καταμέτρησης  
χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση των υδρομετρητών από το δίκτυο και χωρίς να απαιτείται 
αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση του ίδιου του υδρομετρητή. 
Οι υδρομετρητές κατά τη φάση της αξιολόγησης (δείγματα), θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά δοκιμής 
τους. 
 
1.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
 
1.1.1 Στο παρόν αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά των υδρομετρητών τα οποία θα πρέπει απαραιτήτως 
και με ποινή αποκλεισμού να τηρούνται. 
 
Τα χαρακτηριστικά των υδρομετρητών θα είναι κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 
 

Ονομαστική διατομή υδρομετρητή 1/2" 3/4" 1" 

Μήκος 
L=110mm 
L=145mm 

L=160mm 
L=190mm 

L=220mm 
L=260mm 

Ονομαστική παροχή Q3=2,5 m3/h Q3=4,0 m3/h Q3=6,3 m3/h 

Κλάση ακριβείας Q3/Q1 R160 R160 R160 

Σπείρωμα σύνδεσης άκρων G3/4"Β G1"Β G1 1/4"Β 

Σχέση Q2/Q1 1,6 1,6 1,6 

Σχέση Q4/Q3 1,25 1,25 1,25 

Κλάση θερμοκρασίας Τ50 Τ50 Τ50 

Κλάση πίεσης MAP16 MAP16 MAP16 

Κλάση απώλειας πίεσης στην Q3 ΔP≤63 ΔP≤63 ΔP≤63 

Παροχή Έναρξης Καταγραφής ≤5 lt/h ≤9 lt/h ≤18 lt/h 

    
 

όπου,  
Q1 (Ελάχιστη παροχή): Η κατώτατη παροχή στην οποία το υδρόμετρο παρέχει ενδείξεις που πληρούν τις 
σχετικές με το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα απαιτήσεις.  
Q2 (Μεταβατική παροχή): Ως «μεταβατική παροχή» νοείται η τιμή παροχής μεταξύ της μόνιμης και της 
ελάχιστης παροχής, η οποία διαιρεί το πεδίο τιμών παροχής σε δύο ζώνες, την «ανώτερη ζώνη» και την 
«κατώτερη ζώνη». Σε κάθε ζώνη αντιστοιχεί ένα χαρακτηριστικό μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα.  
Q3 (Μόνιμη παροχή): Η ανώτατη παροχή στην οποία το υδρόμετρο λειτουργεί ικανοποιητικά σε κανονικές 
συνθήκες χρήσης, δηλαδή σε συνθήκες σταθερής ή διακεκομμένης ροής.  
Q4 (Παροχή υπερφόρτισης): Ως «παροχή υπερφόρτισης» νοείται η ανώτατη παροχή στην οποία ο μετρητής 
λειτουργεί ικανοποιητικά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να υποστεί φθορά. 
 
Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα σε κάθε περιοχή μέτρησης ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία και είναι τα 
ακόλουθα:  
- Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 (συμπεριλαμβανομένης) 
και της Q4 σύμφωνα με την MID 2004/22/EE θα είναι ±2% για θερμοκρασία ≤30οC & ±3% για θερμοκρασία 
>30οC.  
- Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1 (συμπεριλαμβανομένης) 
και Q2 (εξαιρουμένης) σύμφωνα με την MID 2004/22/EE ±5%.  
 
Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο σημείο έναρξης καταγραφής το οποίο θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να 
είναι σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. 
Το πεδίο τιμών σχετικής πίεσης του νερού πρέπει να εκτείνεται από 0,3 bar (0,03MPa) έως 16bar (1,6MPa). 
Η απώλεια πίεσης η οφειλόμενη στον μετρητή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,63 bar (0,063MPa) υπό 
ονομαστική παροχή Q3 (OIML R-49:2003) και το 1 bar (0,1MPa) στη μέγιστη παροχή Q4 (EN 14154-1:2005-
A1 :2007) 
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Τα πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή οφείλουν να είναι ίδια ή καλύτερα από τα 
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η επαλήθευση των αναφερόμενων μετρολογικών 
χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, εάν κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία, σε 
διαπιστευμένο από ανεξάρτητο φορέα, εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, 
επιλογής της υπηρεσίας. Η μη επαλήθευση των δηλωμένων στην προσφορά μετρολογικών 
χαρακτηριστικών, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς. 
 
1.1.2 Οι υδρομετρητές θα είναι ταχυμετρικοί, υγρού τύπου πολλαπλής ριπής ευθείας ή μικτής ανάγνωσης με 
μηχανική μετάδοση μεταξύ φτερωτής και καταμετρητή (αθροιστή), με αριθμημένους κυλίνδρους 
προστατευμένους σε σφραγισμένη κάψουλα με κατάλληλο λιπαντικό υγρό, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
άριστη αναγνωσιμότητα των μετρήσεων σε κάθε περίπτωση. Θα είναι κατασκευασμένοι για ασφαλή 
λειτουργία και μέτρηση με ακρίβεια, σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού. 
 
1.1.3  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 (KTW/DVGW, ACS, WRAS, HYDROCHECK, κλπ).  
 
1.1.4 Η πίεση λειτουργίας ορίζεται στα 16 bar και το πεδίο τιμών της θερμοκρασίας του διερχόμενου νερού 0,1 - 
30°C. 
 
1.1.5 Οι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τον κανονισμό τυποποίησης ΕΝ 14154.  
Όσον αφορά στα μετρολογικά τους στοιχεία, θα πληρούν τα αναφερόμενα στη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 
2004/22/EΕ, η οποία είναι σε πλήρη ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2006 και έχει ήδη υποχρεωτική 
εφαρμογή και στην Ελλάδα και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 
2014/32/EE. Ως εκ τούτου οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν ΠΛΗΡΗ (Παράρτημα B + Δ, Β 
+ ΣΤ ή Η1) έγκριση προτύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 
2004/22/EΕ.  
 
1.1.6 Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών θα είναι ορείχαλκος υψηλής ποιότητας.  
 
1.1.7 Το κράμα ορείχαλκου του κελύφους των υδρομετρητών θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε χαλκό 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 57%, ο προμηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς στην προσφορά του. Tο κράμα ορείχαλκου θα 
πρέπει να φέρει τη δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, επί 
ποινής αποκλεισμού, να είναι μικρότερη του 2,5%.  
 
1.1.8 Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη ύλη ή κόλληση 
απαγορεύεται. 
 
1.1.9 Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης ροής με βέλη επαρκούς 
μεγέθους. 
 
1.1.10 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. 
 
1.1.11 Στο σώμα των μετρητών και στο στόμιο εξόδου του νερού θα υπάρχει σε ειδικά διαμορφωμένη 
υποδοχή ένθετη τοποθετημένη βαλβίδα αντεπιστροφής. 
Ο μηχανισμός λειτουργίας της βαλβίδας αντεπιστροφής θα είναι αξονικού τύπου (τύπου OCEAN) µε 
ελατήριο (ο δίσκος στεγανοποίησης κινείται αξονικά κατά τη διεύθυνση της ροής, ενώ όταν δεν υπάρχει ροή 
δίσκος στεγανοποιεί στην έδρα λόγω της δράσεως του ελατηρίου). Το υλικό κατασκευής του σώματος της 
βαλβίδας θα είναι υψηλής αντοχής πλαστικό υλικό (π.χ. ρητίνη ακετάλης ή ισοδύναμο). Η βαλβίδα θα 
διαθέτει ανοξείδωτο ελατήριο και το υλικό του δακτυλίου σφράγισης θα είναι EPDM ή NBR.  
 
1.1.12 Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών θα είναι χαραγμένος με ανεξίτηλο τρόπο σε δύο θέσεις:  
Η μία θέση θα είναι πάνω στο ορειχάλκινο περικάλυμμα του μετρητικού μηχανισμού και η άλλη, με τη μορφή 
αριθμών πάνω στο καντράν του υδρομετρητή.  
 
Μετρητικός Μηχανισμός  
Από πλαστικό υλικό, μεγάλης αντοχής. Η ανάγνωση θα γίνεται μέσω 5 (πέντε) αριθμημένων κυλίνδρων, για 
τα κυβικά μέτρα (μέγιστη ανάγνωση 99999 m

3
) μέχρι τη διάμετρο 1”. Για όλες τις διαστάσεις, οι υποδιαιρέσεις 
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των μετρήσεων θα γίνονται μέσω 4 (τεσσάρων) δεικτών κόκκινου χρώματος. Η ελάχιστη τιμή 
ανάγνωσης/καταγραφής θα είναι 0,05 λίτρα.  
Οι αριθμημένοι κύλινδροι (κατάλληλου μεγέθους) θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε στεγανή κάψουλα. Ο 
διάφανος δίσκος κλεισίματος θα είναι κατασκευασμένος από ειδικά επεξεργασμένο κρύσταλλο 
(tempered glass). Δεν γίνονται αποδεκτές λύσεις με πλαστικό (π.χ. πολυκαρβουνικό ή άλλο υλικό) 
προστατευτικό διάφανο δίσκο κλεισίματος και δίσκοι κλεισίματος στους οποίους η κάψουλα (που 
εσωκλείονται οι αριθμημένοι κύλινδροι) δεν αποτελεί ενιαίο σώμα με αυτούς.  Το κρύσταλλο, επιπλέον 
στο κάτω μέρος θα πρέπει να έρχεται σε απ’ ευθείας επαφή με το προστατευτικό υγρό πλήρωσης. Ο άξονας 
των κυλίνδρων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. 
Προκειμένου οι αριθμοί σειράς να είναι ευανάγνωστοι, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής/λειτουργίας των 
υδρομετρητών, πέραν της χάραξης τους πάνω στο περικάλυμμα, θα πρέπει να αναγράφονται με 
ανεξίτηλο τρόπο και πάνω στο κρύσταλλο (διάφανο δίσκο κλεισίματος) σε σημείο που ΔΕΝ έρχεται 
σε επαφή με το νερό, αριθμητικά.  
Είναι αποδεκτό οι αριθμοί σειράς των υδρομετρητών να αναγράφεται με ανεξίτηλο τρόπο πάνω στο 
καντράν με τη μορφή barcode και αριθμητικά, αρκεί να είναι να είναι ευανάγνωστοι, καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής/λειτουργίας των υδρομετρητών. Το σημείο εγγραφής θα αποδεικτεί με την εμφάνιση του δείγματος και 
εκεί θα φανεί εάν δεν έρχεται σε επαφή με το νερό. 
 
1.1.13  Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει 
ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα. 
 
1.1.14  Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη δοκιμή του υδρομετρητή με 
ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο.  
 
1.1.15   Στους προσφερόμενους υδρομετρητές (επί ποινής αποκλεισμού) θα πρέπει να αναγράφονται οι 
ακόλουθες πληροφορίες: 
• Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς του υδρομετρητή 
• Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή. 
• Ο αριθμός έγκρισης προτύπου βάσει της οδηγίας MID 22/2004.  
• Έτος κατασκευής 
• Χαρακτηριστικά μονάδας μέτρησης (m

3
) 

• Η παροχή Q3  
• Η κλάση ακρίβειας R (Q3/ Q1) = 160 
• Η μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας (MAP). 
• Τα γράμματα V ή Η για τη θέση λειτουργίας, που αντιστοιχεί η μετρολογική κλάση. 
 
1.1.16   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. 
 
1.1.17  Για κατασκευαστικά κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα 
προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς. 
 
1.1.18  Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα ομαλής λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 

0,1⁰C έως 50⁰C. 

 
1.1.19  Οι υδρομετρητές θα παραδοθούν με πλαστικά καλύμματα για την προστασία των σπειρωμάτων. 
 
1.1.20  Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα ρακόρ σύνδεσης (συνδέσμους). 
 
1.1.21  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. 
 
1.1.22  Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επέμβασης στη χαρακτηριστική 
καμπύλη (σφάλματος) μέσω μιας εξωτερικής σφραγισμένης διάταξης στην οποία θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης 
χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του υδρομετρητή. Η διάταξη ρύθμισης θα βρίσκεται στο άνω μέρος της 
εισόδου του υδρομετρητή. 
Για τη σφράγιση τους οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα φέρουν, στο περίβλημα του μετρητικού μηχανισμού, 
τρυπημένες προεξοχές. Τρυπημένος θα είναι και ο προστατευτικός κοχλίας της βαλβίδας ρύθμισης. 
 
1.1.23  Το πεδίο τιμών σχετικής πίεσης του νερού πρέπει να εκτείνεται από 0,3 bar(0,03MPa) έως 16bar 
(1,6MPa). 
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2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   
 
2.1  Οι υδρομετρητές θα είναι κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση με ακρίβεια, σε δίκτυο 
διανομής πόσιμου νερού.  
2.2  Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν εντός ή εκτός φρεατίων σε οριζόντια θέση λειτουργίας. Η 
μετρολογική κλάση των υδρομετρητών δε θα πρέπει να εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη, ευθύγραμμων 
τμημάτων αγωγών πριν και μετά τη θέση εγκατάστασης .  
2.3  Οι υδρομετρητές πρέπει να αντέχουν την συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι κατασκευασμένοι 
(πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα ή ελαττώματα, όπως διαρροές, εφιδρώσεις των 
τοιχωμάτων, παραμορφώσεις κ.λ.π. Η πίεση που μπορεί να δεχθεί ο μετρητής, θα είναι τουλάχιστον 16 bar. 
2.4  O έλεγχος στεγανότητας πρέπει να αποδείξει, ότι ο μετρητής αντέχει χωρίς διαρροή, εφίδρωση των 
τοιχωμάτων σε πίεση ίση με 1,6 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας(κατ’ ελάχιστο 16 bar) εφαρμοσμένη επί 
15 λεπτά. 
2.5  Κάθε μετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει, χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή, πίεση 2 φορές τη μέγιστη 
πίεση λειτουργίας (κατ’ ελάχιστο 20 bar) εφαρμοσμένη επί 1 λεπτό. 
2.6  Τα μεγέθη, τα υλικά κατασκευής, 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 αναφερόμενους στην παράγρ 1. κανονισμούς και οδηγίες.  
2.7  Ο υδρομετρητής θα πρέπει να χωρίζεται εύκολα στα τμήματα, τα οποία τον απαρτίζουν (δυνατότητα 
επισκευής με χρήση ανταλλακτικών).  
2.8  Ο προσφερόμενος τύπος του υδρομετρητή θα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία από επιχειρήσεις ύδρευσης.  
2.9  Οι μετρητές θα είναι εφοδιασμένοι με διάταξη ρυθμίσεως που θα επιτρέπει την ρύθμιση στην ακρίβεια 
λειτουργίας τους, μέσα στα ανεκτά όρια σφάλματος.  
2.10  Οι υδρομετρητές θα παραδοθούν με πλαστικά καλύμματα στα άκρα (τάπες), για την προστασία των 
σπειρωμάτων. 
 
3. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Το μήκος του σώματος των υδρομετρητών, από άκρη σε άκρη, θα σύμφωνα με τον πίνακα. 
 
3.1 Τα άκρα σύνδεσης των μετρητών έχουν ευθεία εξωτερική ελίκωση. Τα ενωτικά ακροστόμια θα έχουν 
ευθεία ελίκωση σωλήνος διαστάσεων σύμφωνα με τα υδρόμετρα. 
3.2 Οι υδρομετρητές πρέπει να φέρουν, με ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, στο στόμιο εισόδου του νερού, φίλτρο 
κατακράτησης φερτών υλικών για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού. 
3.3 Θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση της κατεύθυνσης ροής με επαρκούς μεγέθους βέλος στις παρειές του 
σώματος των μετρητών.  
3.4 Θα υπάρχει, η επωνυμία ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής ή ονομασία του τύπου του μετρητή στο 
μεταλλικό κάλυμμα των μετρητών. Η τελευταία μπορεί να είναι αντί του καλύμματος στην παρειά του 
σώματος. 
3.6 Το εσωτερικό της στεφάνης του περιβλήματος του μετρητικού μηχανισμού, θα διαμορφωθεί κατάλληλα 
για να καθαρίζεται εύκολα το κρύσταλλο από χώματα, νερά κ.λ.π. 
3.7 Για τη σφράγιση των μετρητών, οι προεξοχές που υπάρχουν στο περίβλημα του μετρητικού μηχανισμού 
για την κοχλίωση του στο σώμα, θα είναι τρυπημένες με κατάλληλη οπή. Τρυπημένος με την ίδια διάμετρο 
θα είναι και ο προστατευτικός κοχλίας της βαλβίδας ρύθμισης. 
3.8 Η άρθρωση της συναρμογής καλύμματος – περιβλήματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει 
ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα. 
3.9 Τα περικόχλια των ακροστομίων θα έχουν τρυπηθεί προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα σφράγισης 
των περικοχλίων με σύρμα και μολυβδοσφραγίδα.. 
3.10 Το άνω μισό του κελύφους (ορειχάλκινο πώμα) θα πρέπει να έχει κατάλληλο ύψος και σπείρωμα ώστε 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κρύσταλλο κατάλληλου πάχους ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή των 
προστατευτικού του μετρητικού μηχανισμού και κατ’ επέκταση του υδρομετρητή. 
3.11. Οι υδρομετρητές όλων των διατομών θα συνοδεύονται από 2 σετ ορειχάλκινων ενωτικών σύνδεσης 
κάθε ένα εκ των οποίων θα αποτελείται από :  
- 1 περικόχλιο/ρακόρ κατασκευασμένο από ορείχαλκο ποιότητας CW617N, σύμφωνα με το ΕΝ12165 ή 
CW614N σύμφωνα με το ΕΝ12164  
- 1 ουρά κατασκευασμένη από ορείχαλκο ποιότητας CW617N σύμφωνα με το ΕΝ12165 ή CW614N 
σύμφωνα με το ΕΝ12164 και  
- 1 Στεγανωτικό δακτύλιο κατασκευασμένο από EPDM/ NBR ή άλλο ισοδύναμο το οποίο θα είναι κατάλληλο 
για χρήση σε πόσιμο νερό.  
3.12. Οι υδρομετρητές θα έχουν σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή ένθετη στο άκρο εξόδου τους, ειδική 
βαλβίδα αντεπιστροφής με ανοξείδωτο ελατήριο ενδεικτικού τύπου ocean με την ελάχιστη δυνατή απώλεια 
πιέσεως, που θα αντικαθίσταται εύκολα, αλλά και δε θα συμπαρασύρεται από τη ροή του νερού και θα είναι 
κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντοχής κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό. 
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4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΥΛΙΚΑ 
 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων μερών των μετρητών, πρέπει να έχουν 
άριστη συμπεριφορά για το σκοπό που προορίζονται. 
 
4.1 Δεν πρέπει να επηρεάζονται από ενδεχόμενες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του νερού, μέσα στα 
προβλεπόμενα όρια. 
4.2 Πρέπει να είναι ανθεκτικά στην εσωτερική ή εξωτερική διάβρωση ή να έχουν υποστεί την κατάλληλη 
αντιδιαβρωτική προστασία. 
4.3 Γενικά, θα πρέπει τα υλικά να έχουν άριστη αντοχή στις συνθήκες μεταφοράς, εγκατάστασης και 
λειτουργίας, που προορίζονται, για χρονική διάρκεια άνω των 5 ετών. 
4.4  Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, έχουν επιπτώσεις στη δημόσια 
υγεία, ο προμηθευτής θα έχει την ευθύνη έναντι του νόμου. Η καταλληλότητα των χρησιμοποιουμένων 
υλικών από πλευράς υγιεινής (πλαστικό, διάφορα κράματα, βαφή κ.λ.π.) θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό 
από το Χημείο του Κράτους ή άλλου επίσημου φορέα του Εσωτερικού ή Εξωτερικού ή ακόμη στην 
περίπτωση αδυναμίας των παραπάνω, από τον  κατασκευαστή ή προμηθευτή της πρώτης ύλης. 
4.5 Για την κατασκευή του εξωτερικού περιβλήματος των μετρητών (σώμα, περίβλημα μετρητικού 
μηχανισμού, κάλυμμα) θα χρησιμοποιηθεί κράμα ορείχαλκου, με περιεκτικότητα σε χαλκό 75% και σε 
κατάλληλη αναλογία κασσίτερου, ψευδάργυρου κ.λ.π. ώστε να εξασφαλίζονται άριστες  μηχανικές  αντοχές.  
 
5. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 
5.1 Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ορείχαλκος με περιεκτικότητα σε χαλκό χαμηλότερη του 75% 
και μέχρι 57% ο προμηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς στην προσφορά του. Απαραίτητα δε στο 
εσωτερικό του σώματος των μετρητών θα γίνει αντιδιαβρωτική προστασία η οποία θα περιγράφεται στην 
προσφορά του και θα είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό. Η απαίτηση καλύπτεται πλήρως από τα 
πιστοποιητικά καταλληλότητας των υδρομετρητών, για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού που 
οφείλει να προσκομίσει ο προμηθευτής. 
Για την κατασκευή του σώματος από ορείχαλκο, θα πρέπει υποχρεωτικά:  
- θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε εσωτερική και εξωτερική διάβρωση και να έχει υποστεί την κατάλληλη 
εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία.  
- το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιδιαβρωτική προστασία (μόνο στο εσωτερικό του σώματος) θα 
πρέπει από πλευράς υγιεινής, να είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό. Tο ελάχιστο πάχος της εσωτερικής 
βαφής του σώματος θα είναι 50 μm.  
- η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λ.π. του σώματος με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται.  
- το κράμα ορειχάλκου που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει περιεκτικότητα μολύβδου με ανώτερο 
ποσοστό ορίζεται το 2.5% .  
 
5.2 Αν για την κατασκευή του περιβλήματος εφαρμοσθεί βελτιωμένη τεχνολογία π.χ. σφυρήλατα, πρέπει να 
γίνει αναφορά στην προσφορά από τον προμηθευτή με πλήρη περιγραφή και στοιχεία. 
5.3 Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του περιβλήματος θα είναι λεία, χωρίς ελαττώματα χύτευσης. 
5.4 Απαγορεύεται η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λ.π. με ξένη ύλη ή κόλληση. 
5.5 Ο μηχανισμός των μετρητών μπορεί να κατασκευαστεί από πλαστικά υλικά (POLYMER) αρκεί να 
ανταποκρίνονται άριστα για το σκοπό που προορίζονται. 
5.6 Ο μηχανισμός πρέπει να χωρίζεται εύκολα σε κύρια μέρη που θα αποτελούν σετ και που θα δίνουν τη 
δυνατότητα αντικατάστασης με απλό τρόπο επί τόπου, χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης του μετρητή. Εξαίρεση 
γίνεται μόνο για το φίλτρο. 
5.7 Το προστατευτικό κρύσταλλο του μηχανισμού θα εξασφαλίζει άνετη ανάγνωση της ένδειξης. Για μετρητές 
υγρού τύπου το κρύσταλλο θα αντέχει σε εσωτερική υδραυλική πίεση 20 BAR. Αποκλείεται η χρήση 
οποιουδήποτε πλαστικού στη θέση αυτή. 
 
6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
 
Η διάταξη της ενδείξεως πρέπει με απλή αντιπαράθεση των στοιχείων που την αποτελούν να επιτρέπει την 
εύκολη ασφαλή και σωστή ανάγνωση του όγκου του μετρούμενου νερού που εκφράζεται σε κυβικά μέτρα. 
 
6.1 Οι  μηχανισμοί  θα  είναι μικτής ανάγνωσης, όπου με ευθεία ανάγνωση θα αναφέρονται τα κυβικά μέτρα 
(μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και μονάδες χιλιάδων κυβικών) και στην κυκλική, οι υποδιαιρέσεις κυβικού 
μέτρου (εκατοντάδες, δεκάδες, μονάδες και δέκα λίτρων) 
6.2 Για τον μετρητικό μηχανισμό, το μαύρο χρώμα είναι ενδεικτικό των κυβικών μέτρων και των 
πολλαπλασίων του. Το κόκκινο χρώμα είναι ενδεικτικό των υποδιαιρέσεων του κυβικού μέτρου. 
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6.3 Το μέγεθος (ύψος) των στοιχείων στους μηχανισμούς ευθείας ανάγνωσης, δεν πρέπει να είναι μικρότερο 
των 4 χιλ και η απόστασή τους από την επιφάνεια της πλάκας του μετρητικού μηχανισμού να επιτρέπει την 
ανάγνωση της ένδειξης υπό γωνία μεγαλύτερη των 30ο από την κατακόρυφο. 
6.4 Στους  μετρητές θα έχει γίνει ειδική διαμόρφωση στην κατασκευή του μετρητικού μηχανισμού για την 
προστασία των στοιχείων ανάγνωσης από διάφορες επικαθίσεις επί της πλάκας. 
6.5 Τα στοιχεία επί της πλάκας στους μηχανισμούς μικτής ανάγνωσης θα έχουν ύψος 2 χιλ τουλάχιστον στο 
τμήμα κυκλικής ανάγνωσης. 
6.6. Για την άμεση αντίληψη της κίνησης(λειτουργίας) του μηχανισμού, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη 
με αστερίσκο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές. 
6.7 Στην επιφάνεια της πλάκας του μετρητικού μηχανισμού ή σε ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια στο 
περικάλυμμα αυτού θα υπάρχουν τα εξής στοιχεία: 
Α) Χαρακτηριστικά της μονάδας μέτρησης(m3). 
Β) H ονομαστική παροχή  
Γ) H θέση λειτουργίας (όπου το χαρακτηριστικό H θα δηλώνεται η οριζόντια θέση και με το χαρακτηριστικό V 
η κάθετη. 
Δ) To σήμα του εργοστασίου κατασκευής των μετρητών. 
Ε) H κλάση ακρίβειας σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή της ΕΕ. 
ΣΤ) Τη μέγιστη πίεση λειτουργίας. 
Ζ) Ο αριθμός έγκρισης προτύπου της ΕΕ. 
Η) Ο αριθμός σειράς σε μορφή γραμμωτού κώδικα 
6.8 Οι μετρητές θα είναι εφοδιασμένοι με διάταξη  ρύθμισης που να επιτρέπει τη ρύθμιση στην λειτουργία 
τους μέσα στα ανεκτά όρια του σφάλματος. Η διάταξη ρύθμισης θα είναι στο πάνω μέρος του σώματος του 
μετρητή. 
 
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Ο φάκελος που θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει στοιχεία για όλα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, που αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις των προμηθευτών, σύμφωνα με τη Συγγραφή Υποχρεώσεων θα πρέπει να 
φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. 
 
8.  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. 
 
9.  ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 
 
Η Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου - Νέστορος 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 παροχές που ακολουθούν αναφέρονται στις δηλωμένες από τον κατασκευαστή και αφορούν: 
Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 (συμπεριλαμβανομένης) και της 
Q4 δε θα υπερβαίνει το ± 2%. 
Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1 (συμπεριλαμβανομένης) και Q2 
(εξαιρουμένης) δε θα υπερβαίνει το ± 5%. 
 
Η ελάχιστη παροχή Q1 θα είναι: 
- στην περίπτωση των μετρητών με σπείρωμα G3/4”B μικρότερη ή ίση των 16 l/h 
- στην περίπτωση των μετρητών με σπείρωμα G1’’B μικρότερη ή ίση των 25 l/h . 
- στην περίπτωση των μετρητών με σπείρωμα G1 1/4’’B μικρότερη ή ίση των 40 l/h . 
 
Μη επαλήθευση των χαρακτηριστικών σημαίνει και  αποκλεισμό της προσφοράς. 
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ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ  
 
Διακόπτες (σφαιρικοί κρουνοί) ορειχάλκινοι 
 
Ορειχάλκινος διακόπτης σφαιρικός κρουνός, θηλυκός ή μέσα-έξω βόλτα, ολικής παροχής, PN 16, βαρέως 
τύπου, με θηλυκό - αρσενικό άκρο και μοχλό χειρισμού ορειχάλκινη πεταλούδα. Δεν γίνεται αποδεκτός επί 
ποινή αποκλεισμού, σφαιρικός κρουνός με μοχλό χειρισμού πεταλούδα αλουμινίου. 
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι ολικής ροής με αποτέλεσμα να διατηρούν την πτώση πίεσης που δημιουργεί η 
τοποθέτηση του σφαιρικού κρουνού στην γραμμή τροφοδοσίας του υδρομετρητή σε χαμηλά επίπεδα και η 
διάμετρος της σφαίρας θα καθορίζεται από το πρότυπο ΕΝ 13828. 
Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών. Το υλικό κατασκευής θα είναι 
ορείχαλκος CW 614/7N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5. Το άνοιγμα και το κλείσιμο του κρουνού θα 
επιτυγχάνεται με στροφή 90 μοιρών. Οι ροδέλες συγκράτησης - στεγανοποίησης της σφαίρας θα είναι από 
καθαρό τεφλόν (PTFE) πάχους 4,0 χιλ. τουλάχιστον με πάτημα σφαίρας στο τεφλόν 2,5 χιλ. Ο μοχλός 
χειρισμού των σφαιρικών κρουνών θα είναι πεταλούδα κατασκευασμένη από ορείχαλκο και η βίδα 
συγκράτησης θα είναι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 
Θα είναι αρίστης κατασκευής, κατάλληλοι για πόσιμο νερό, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή 
οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια, κατάλληλοι για σωλήνες πολυαιθυλενίου και για χρήση σε 
δίκτυα πόσιμου νερού. Θα είναι ευρωπαϊκης κατασκευής. Θα έχουν σταθερή ποιότητα υλικών κατασκευής 
και κατεργασίας διότι η κατασκευάστρια εταιρία πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο 
ποιότητας ISO 9001/2008. 
Θα είναι κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο EN 13828 (στεγανότητα – 
ζεύγη δυνάμεων (εκκίνησης, λειτουργίας, μέγιστη). 
Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό, χωρίς πόρους και υπολείμματα άνθρακος, συμπαγές και 
ομοιόμορφο, απαλλαγμένο από κάθε πρόσμιξη σκωρίας ή και άλλου υλικού. Επίσης πρέπει να έχουν λεία 
επιφάνεια και να είναι άρτια επεξεργασμένα. Η ελάχιστη πίεση λειτουργίας τους θα είναι 16 bar.Το υλικό 
κατασκευής θα είναι ορείχαλκος CW 614/7N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5. 
Εξωτερικά τα υλικά θα είναι εξαγωνικού σχήματος και κατάλληλου πάχους για δυνατότητα συσφιξης με 
κατάλληλα εργαλεία. Η διάμετρος της οπής θα είναι ονομαστική (full bored).  
Σπείρωμα άκρων: Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228 ή 7/1. 
Γενικά (και μη περιοριστικά), θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των ορειχάλκινων εξαρτημάτων – με 
ανάγλυφη σήμανση – ο κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα), η τυποποιημένη ονοματολογία (π.χ. 
διάμετρος), ή και τυχόν άλλες καταχωρήσεις (π.χ. πρότυπο κατασκευής, υλικό κατασκευής κ.α.). 
 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
 
Φρεάτιο υδρομετρητή 
 
Προκατασκευασμένο φρεάτιο τετράγωνο, χωρίς πυθμένα, διαμόρφωσης πυραμίδας, τύπου καμπάνα από 
σκυρόδεμα, για σύνδεση περισσότερων του ενός υδρομέτρων, με ανοίγματα στο κάτω μέρος για 
είσοδο/έξοδο σωληνώσεων, με κάλυμμα χυτοσιδηρο κλάσεως κατ’ ελάχιστο Β125, διαστάσεων 40x40 ή 
50x50. Μέταλλο καλύμματος από πρωτογενή φαιό χυτοσίδηρο (Grey cast iron) GG25 - ISO-1085. Ελάχιστο 
ύψος φρεατίου 25cm, ελάχιστο πάχος τοιχώματος 45mm. Ποιότητα στεγανού σκυροδέματος C35/45 με 
οπλισμό από ίνες πολυπροπυλαινίου. 
 

 
ΠΥΛΟΣ      /     /2018 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

  
  

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΥΛΟΣ      /     /2018 ΠΥΛΟΣ      /     /2018 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
 ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ 
  
  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : 
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

1
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 1/2" λαδιού, µήκους 
110mm, µε διακόπτη ΑΘ

τεµ 504.00

2
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 1/2" λαδιού, µήκους 
145mm, µε διακόπτη ΑΘ

τεµ 170.00

3
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 3/4" λαδιού, µήκους 
160mm, µε διακόπτη ΑΘ

τεµ 47.00

4
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 3/4" λαδιού, µήκους 
190mm, µε διακόπτη ΑΘ

τεµ 10.00

5
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 1" λαδιού, µήκους 220mm, 
µε διακόπτη ΑΘ

τεµ 32.00

6
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 1" λαδιού, µήκους 260mm, 
µε διακόπτη ΑΘ

τεµ 5.00

6 Φρεάτιο υδροµετρητή τσιµεντένιο 40x40 τεµ 124.00
7 Φρεάτιο υδροµετρητή τσιµεντένιο 50x50 τεµ 124.00

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ποσότητα 

2. ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Υδρόµετρα – Φρεάτια 
ύδρευσης 

1. Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ

ΠΥΛΟΣ    /   /2018
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

α/α      
Τιµολογ.

Είδος εργασίας Μονάδα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : 
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
∆ΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τιµή 
Μονάδ. Μερική Ολική

1
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 
1/2" λαδιού, µήκους 110mm, µε διακόπτη ΑΘ

τεµ 504.00 39.60 19,958.40

2
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 
1/2" λαδιού, µήκους 145mm, µε διακόπτη ΑΘ

τεµ 170.00 39.60 6,732.00

3
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 
3/4" λαδιού, µήκους 160mm, µε διακόπτη ΑΘ

τεµ 47.00 51.90 2,439.30

4
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 
3/4" λαδιού, µήκους 190mm, µε διακόπτη ΑΘ

τεµ 10.00 51.90 519.00

5
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 1" 
λαδιού, µήκους 220mm, µε διακόπτη ΑΘ

τεµ 32.00 70.52 2,256.64

6
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 1" 
λαδιού, µήκους 260mm, µε διακόπτη ΑΘ

τεµ 5.00 70.52 352.60

32257.94

7 Φρεάτιο υδροµετρητή τσιµεντένιο 40x40 τεµ 124.00 46.40 5,753.60
8 Φρεάτιο υδροµετρητή τσιµεντένιο 50x50 τεµ 124.00 51.15 6,342.60

12096.20
44,354.14
10,644.99
54,999.13

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΥΛΟΣ      /    /2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Υδρόµετρα – Φρεάτια ύδρευσης 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΥΛΟΣ      /    /2018
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
∆ΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ

∆απάνη
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

1. Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ (CPV: 38411000-9 Υδρόµετρα)

2. ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (CPV: 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)

α/α      
Τιµολογ.

Είδος εργασίας Μονάδα Ποσότητα 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Φ.Π.Α. 24% 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΥΛΟΣ    /   /2018
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : 
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
∆ΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τιµή 
Μονάδ. Μερική Ολική

1 Υδρόµετρα 38411000-9 τεµ 1.00 32257.94 32,257.94
2 Φρεάτια υδροµετρητών 44115210-4 τεµ 1.00 12096.20 12,096.20

44,354.14
10,644.99
54,999.13

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΥΛΟΣ      /    /2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ 

Κωδικός CPV

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

Υδρόµετρα – Φρεάτια ύδρευσης 

ΠΥΛΟΣ    /   /2018
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV

ΠΥΛΟΣ      /    /2018

Περιγραφή

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

∆ΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ

∆απάνη

Φ.Π.Α. 24% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

Μονά-
δα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ποσό-
τητα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
∆ΕΥΑ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΕΡΓΟ:  Υδρόµετρα – Φρεάτια ύδρευσης 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι.Π. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  54.999,13 € 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

1. Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ 
 
Άρθρο 1 
Α.Τ.1 Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 1/2" λαδιού, µήκους 110mm, µε διακόπτη ΑΘ 
 
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 1/2" λαδιού, µήκους L=110mm, παροχής 
Q=2,5m3/h, για κρύο νερό και οριζόντια τοποθέτηση, ενδ. τύπου Maddalena, Ahs, ή ανάλογο, 
σύγχρονης κατασκευής, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας.   
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα ρακόρ και τις φλάντζες που πρέπει να περιέχονται εντός της  
συσκευασίας του υδροµετρητή, καθώς ένας  διακόπτης 1/2” αποµόνωσης του υδροµετρητή από 
το δίκτυο. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα εννέα και εξήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   39,60 
 
Άρθρο 2 
Α.Τ.2 Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 1/2" λαδιού, µήκους 145mm, µε διακόπτη ΑΘ 
 
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 1/2" λαδιού, µήκους L=145mm, παροχής 
Q=2,5m3/h, για κρύο νερό και οριζόντια τοποθέτηση, ενδ. τύπου Maddalena, Ahs, ή ανάλογο, 
σύγχρονης κατασκευής, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας.   
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα ρακόρ και τις φλάντζες που πρέπει να περιέχονται εντός της  
συσκευασίας του υδροµετρητή, καθώς ένας  διακόπτης 1/2” αποµόνωσης του υδροµετρητή από 
το δίκτυο. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα εννέα και εξήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   39,60 
 
Άρθρο 3 
Α.Τ.3 Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 3/4" λαδιού, µήκους 160mm, µε διακόπτη ΑΘ 
 
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 3/4" λαδιού, µήκους L=160mm, παροχής 
Q=4,0m3/h, για κρύο νερό και οριζόντια τοποθέτηση, ενδ. τύπου Maddalena, Ahs, ή ανάλογο, 
σύγχρονης κατασκευής, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας.   
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα ρακόρ και τις φλάντζες που πρέπει να περιέχονται εντός της  
συσκευασίας του υδροµετρητή, καθώς ένας  διακόπτης 3/4” αποµόνωσης του υδροµετρητή από 
το δίκτυο. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πενήντα ένα και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   51,90 
 
Άρθρο 4 
Α.Τ.4 Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 3/4" λαδιού, µήκους 190mm, µε διακόπτη ΑΘ 
 
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 3/4" λαδιού, µήκους L=190mm, παροχής 
Q=4,0m3/h, για κρύο νερό και οριζόντια τοποθέτηση, ενδ. τύπου Maddalena, Ahs, ή ανάλογο, 
σύγχρονης κατασκευής, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας.   
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα ρακόρ και τις φλάντζες που πρέπει να περιέχονται εντός της  
συσκευασίας του υδροµετρητή, καθώς ένας  διακόπτης 3/4” αποµόνωσης του υδροµετρητή από 
το δίκτυο. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πενήντα ένα και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   51,90 
 
Άρθρο 5 
Α.Τ.5 Υδρόµετρο υγρού τύπου απλής ριπής 1" λαδιού, µήκους 220mm, µε διακόπτη ΑΘ 
 
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 1" λαδιού, µήκους L=220mm, παροχής Q=6,3m3/h, 
για κρύο νερό και οριζόντια τοποθέτηση, ενδ. τύπου Maddalena, Ahs, ή ανάλογο, σύγχρονης 
κατασκευής, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
Ύδρευσης, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα ρακόρ και τις φλάντζες που πρέπει να περιέχονται εντός της  
συσκευασίας του υδροµετρητή, καθώς ένας  διακόπτης 1” αποµόνωσης του υδροµετρητή από 
το δίκτυο.. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εβδοµήντα και πενήντα δύο λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   70,52 
 
Άρθρο 6 
Α.Τ.6 Υδρόµετρο υγρού τύπου απλής ριπής 1" λαδιού, µήκους 260mm, µε διακόπτη ΑΘ 
 
Υδρόµετρο υγρού τύπου πολλαπλής ριπής 1" λαδιού, µήκους L=260mm, παροχής Q=6,3m3/h, 
για κρύο νερό και οριζόντια τοποθέτηση, ενδ. τύπου Maddalena, Ahs, ή ανάλογο, σύγχρονης 
κατασκευής, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
Ύδρευσης, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα ρακόρ και τις φλάντζες που πρέπει να περιέχονται εντός της  
συσκευασίας του υδροµετρητή, καθώς ένας  διακόπτης 1” αποµόνωσης του υδροµετρητή από 
το δίκτυο.. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εβδοµήντα και πενήντα δύο λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   70,52 
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2. ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

Άρθρο 7 
Α.Τ.5  Φρεάτιο υδροµετρητή τσιµεντένιο 40x40 
 
Φρεάτιο υδροµετρητή τσιµεντένιο εξωτερικών διαστάσεων 40x40, µε το κάλυµµα φρεατίου, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Ύδρευσης, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον 
τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα έξι και σαράντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   46,40 
 
Άρθρο 8 
Α.Τ.6  Φρεάτιο υδροµετρητή τσιµεντένιο 50x50 
 
Φρεάτιο υδροµετρητή τσιµεντένιο εξωτερικών διαστάσεων 50x50, µε το κάλυµµα φρεατίου, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Ύδρευσης, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον 
τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πενήντα ένα και δέκα πέντε λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   51,15 
 

ΠΥΛΟΣ      /     /2018 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

  
  

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΥΛΟΣ      /     /2018 ΠΥΛΟΣ      /     /2018 
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

 ∆ΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ 
  
  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 



 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : Υδρόμετρα – Φρεάτια ύδρευσης 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ    
ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ    
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια υδρομέτρων ύδρευσης για κάλυψη νέων 

παροχών ύδρευσης και για αντικατάσταση υδρομέτρων με αποκατάσταση των βλαβών που παρουσιάζονται 

στα παλιά υδρόμετρα των Δημοτικών Ενοτήτων της ΔΕΥΑ Πύλου – Νέστορος και την προμήθεια φρεατίων 

ύδρευσης που απαιτούνται για την προστασία και την τοποθέτηση εντός αυτών των υδρομέτρων. 

Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με: 

- Της Π1 7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο 

Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). 

- Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

- Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

- Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

- Τη με αριθμό 35130/739/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010) «Αύξηση των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 

προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

- Το  Ν.4155/2013/Α’120 «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 

- Του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Την ανάγκη της ΔΕΥΑΠΝ για τη σχετική προμήθεια. 

 
ΑΡΘΡΟ 3

ο
: ΣΕΙΡΑ  ΙΣΧΥΟΣ 

 

Συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος αποτελούν: 

 - Η διακήρυξη. 

 - Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

 - Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 - Ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο. 

 - Η Τεχνική Προσφορά. 

 - Η Οικονομική Προσφορά. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο   ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, η οποία θα προκύψει μετά από έκπτωση που θα δώσει ο προσφέρων επί 

του προϋπολογισμού μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 311 και 327 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 5

ο
: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά το σύνολο των 

ειδών της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε 

αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα 

παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την 

πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με ότι προβλέπεται 

στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6

ο
: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα 

με τα όσα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα είναι δε γνωστών και 

αναγνωρισμένων, ευρωπαϊκών, κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και να προέρχονται από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οίκο 

κατασκευής, ο οποίος εφαρμόζει πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. Όλα τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά, επί ποινής 

απόρριψης της προσφοράς τους, για τα επί μέρους υλικά ή τις κατηγορίες υλικών της συγκεκριμένης 

προμήθειας, τα ακόλουθα: 

1. Πίνακα προσφερόμενων υλικών, σύμφωνα με τον πρότυπο πίνακα, στον οποίο δίπλα σε κάθε υλικό 

θα αναγράφεται ο οίκος κατασκευής αυτών και η χώρα προέλευσης.  

2. Τεχνικά φυλλάδια από τα οποία θα πιστοποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

3. Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 κάθε κατασκευαστικού οίκου των προσφερομένων 

προϊόντων, εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι: 

- τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

- θα γίνεται άμεση αντικατάσταση ελαττωματικών υλικών/εξαρτημάτων. 

5. Δείγμα υδρομέτρου 1/2”. Τα υδρόμετρα όλων α/α του προϋπολογισμού θα είναι υποχρεωτικά και με 

ποινή αποκλεισμού της ίδιας εταιρίας με το δείγμα.   

 
ΑΡΘΡΟ 7ο   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης 

Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 100 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Στην προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με το τιμολόγιο, συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά προς τον τόπο που 

θα υποδειχθεί από τη ΔΕΥΑΠΝ. 

Οποιαδήποτε ζημιά γίνει στα υλικά κατά τη μεταφορά ή την εκφόρτωσή τους βαρύνει τον ανάδοχο, ο 

οποίος πρέπει να προβεί στην άμεση, εντός δυο (2) ημερών. αντικατάσταση αυτών. Το ίδιο ισχύει για 

οποιοδήποτε υλικό βρεθεί χαλασμένο κατά την παραλαβή ή τη χρησιμοποίησή του. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδίδει τα είδη, παρουσία της επιτροπής παραλαβής. Κατά συνέπεια 

σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος, πριν και κατά τη διάρκεια της παραλαβής, παραμένει ο ανάδοχος 

μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του, είτε στον εργοδότη, 
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είτε σε τρίτους λόγω παραβάσεως ή παραλήψεως εφαρμογής αυτών που αναγράφονται στην παρούσα. 

Επομένως, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόμενη καταβολή προστίμων ή 

αποζημιώσεων καθώς και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνης, που θα προκύψει αν η παράβαση ή το 

ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο   ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (άρθρο 206, Ν.4412/16) - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

1. Ο  χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται έως το τέλος του έτους 2018 σε ολόκληρη την ποσότητα ή 

τμηματικά, ανάλογα με τις οδηγίες της ΔΕΥΑΠΝ, μέχρι την συμπλήρωση της υπάρχουσας πίστωσης. Ο  

χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την αναφορά 

της έγγραφης παραγγελίας.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σε ολόκληρη την ποσότητα ή τμηματικά ανάλογα με 

τις ανάγκες της ΔΕΥΑΠΝ.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στον τόπο και χρόνο που θα του  

υποδειχθεί από τον φορέα της προμήθειας. Στις τιμές προσφοράς νοούνται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά 

οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εκφόρτωση, στον τόπο που θα του υποδειχθεί από 

τη ΔΕΥΑ Πύλου – Νέστορος,  των προς προμήθεια υλικών. 

 Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την μεταφορά και την τοποθέτηση βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 

προμηθευτή. 

Από πλευράς ΔΕΥΑΠΝ κατά την εκτέλεση των παραγγελιών βάσει των μετρήσεων της μελέτης δεν είναι 

υποχρεωτικό να καλυφθούν οι προϋπολογισμοί στο σύνολο τους. Στην περίπτωση αυτή ένας προμηθευτής 

δεν δικαιούται αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη παρά μόνο την αξία των υλικών που παραδόθηκαν μέχρι 

εκείνη την στιγμή. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/16, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 

σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16. 

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος. 
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6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

7. Τα υλικά θα παραδοθούν σε τόπο που θα ορίσει η υπηρεσία. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εξ 

ολοκλήρου ή τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. 

8. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την μεταφορά και την τοποθέτηση βαρύνουν εξ ολοκλήρου 

τον προμηθευτή. 

9. Η ΔΕΥΑΠΝ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια 

υλικών κατά 40%, με βάση τη συμβατική τιμή, χωρίς να υπερβεί το ποσό της σύμβασης. Σε περίπτωση που 

τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, μετά από ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην τιμή μονάδας (τιμή προσφοράς) μετά την κύρωση του 

διαγωνισμού. Η αύξηση ή η μείωση αυτή θα αφορά ενδεχόμενη μεταβολή με βάση τις πραγματικές ανάγκες 

του Δήμου. Αν η αύξηση ή η μείωση των ποσοτήτων των ειδών ξεπερνάει τα παραπάνω όρια, ο ανάδοχος 

μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της στα όρια αυτά. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  ΚΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (άρθρο 207, Ν.4412/16) 
 

1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από 

την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 

ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ (άρθρο 200, Ν.4412/16) 
 

1. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη. 

2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από τους 

παρακάτω τρόπους: 
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α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της 

υπηρεσίας. 

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε 

με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 

μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές 

προβλέπονται από την σύμβαση. 

4. Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

5. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ (άρθρο 208, Ν.4412/16) 
 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται 

να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος 

γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με βάση από τον πίνακα προσφερόμενων υλικών, τον οποίο κατέθεσε ο ανάδοχος στο διαγωνισμό 

(άρθρο 6). Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τον πίνακα ή το δείγμα, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει την επιστροφή και άμεση αντικατάσταση των υλικών μέσα σε πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του, με αυτά του κατασκευαστικού οίκου που αναγράφεται στον 

πίνακα. 

β) Με βάση το προσφερόμενο δείγμα του α/α 1 του προϋπολογισμού. 

γ) Με μακροσκοπική εξέταση. 

δ) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 

ε) Με πρακτική δοκιμασία. 

στ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια 

υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη 

σύμβαση. 

3. Κατά την παραλαβή των υλικών θα γίνει αρχικός έλεγχος, από την ΔΕΥΑΠΝ, των υλικών με τις 

τεχνικές προδιαγραφές. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή αποκατάσταση των 

κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών των παραλαμβανόμενων υλικών. Ο ανάδοχος οφείλει προβεί, 

μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του, σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης 

ποσότητας, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 
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Σε περίπτωση ψευδούς συμπληρώσεως του πίνακα προσφερομένων υλικών, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε καταπίπτει, υπέρ της ΔΕΥΑΠΝ, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με αυτές τις προτάσεις της επιτροπής εντός της προθεσμίας 

που ορίζεται από την ίδια την επιτροπή, η ΔΕΥΑΠΝ δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών σε βάρος 

και λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο για τα συμφέροντα και τις ανάγκες του 

Δήμου. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 

4. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η 

σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χημική εξέταση, 

μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 

πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 

απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι 

προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν 

εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την 

επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 

τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη 

της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την 

αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν 

επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή 

του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την 

αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 

επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά 

τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων 

για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

6. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν.4412/16 μπορούν 

να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 

παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή 

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους 

προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης 

και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 

προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, 
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εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 

επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή 

εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

8. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό 

σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που 

παραλήφθη κε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το 

Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 

9. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν 

κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από 

έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, 

σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 214 του Ν.4412/16. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ 

έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό 

έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου 

φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του 

προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση 

μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της 

επιτροπής παραλαβής. 

Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από 

τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης 

χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο 

Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. 

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το 

αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής. 

10. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 

παραλαβή τους από τον φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (άρθρο 211, Ν.4412/16) 
 

1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει. 

β) Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του. 

γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το 

βάρος (μικτό - καθαρό). 
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δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού. 

2. Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφημα ή τηλετύπημα 

ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους 

INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την 

παραλαβή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (άρθρο 212, Ν.4412/16) 
 

1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο κατασκευής 

τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων 

συμβάσεων, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική 

παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. 

2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο οικονομικός φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις: 

α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση, 

μετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για τον έλεγχο. 

β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στην 

διάθεση του. 

γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται με τα πρόσθετα 

έξοδα του ελέγχου. 

δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης 

της παραγγελίας. 

ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο οικονομικός φορέας 

βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους. 

3. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο οικονομικός 

φορέας υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες. 

4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο 

εξωτερικό, βαρύνει τον οικονομικό φορέα. 

5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να 

ενημερώσει αμέσως την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του. 

6. Η αναθέτουσα αρχή, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει 

επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο 

εξωτερικό. Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό του 

διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα έναντι της επιτροπής είναι ίδιες με εκείνες 

προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (άρθρο 213, Ν.4412/16) 
 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 



 9 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να 

παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα 

από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε 

ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η 

παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί 

να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει 

την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 203, Ν.4412/16) 
 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 316 του Ν.4412/16  

, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/16  γ) στην περίπτωση 

δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του α ναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά 

την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία 

πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε 

(15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι 

της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους 

λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 
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α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε 

από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 

από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (άρθρο 204, Ν.4412/16) 
 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 

στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(άρθρο 205, Ν.4412/16) 
 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/16, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 
ΠΥΛΟΣ      /     /2018 
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