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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ   ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΔΡΓΟ  : Ανηικαηάζηαζη-Δπέκηαζη δικηύων  

ύδπεςζηρ ζηην πεπιοσή Ηλιούποληρ – 

 Σμήμα 1 και 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών



 

 

    

  

 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ. 
ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ  

ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 
ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

1 

Αγσγνί χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην 

HDPE 3εο γελεάο (ζ80, MRS10, 

PE100), 16 Atm κε απνθαηάζηαζε 

αζθαιηηθψλ Φ90 έσο Φ355 

 

A.T. 1 

3.10.02.01 

3.10.02.02 

5.05.02 

12.14.01 

5.07 

4.09 

3.12 

YΓΡ 6081.1 30% 

YΓΡ 6068    30% 

YΓΡ 6622.1 30% 

ΟΓΟ4521.Β 10% 

M 

1501-08-01-03-01:2009 

1501-08-01-03-02:2009 

1501-08-06-03-00:2009 

1501-05-03-11-04:2009 

1501-08-06-08-01:2009 

 

2 

 

Αγσγνί χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην 

HDPE 3εο γελεάο (ζ80, MRS10, 

PE100), 16 Atm Φ90 έσο Φ250 
A.T. 2 

12.14.01 

 

YΓΡ 6022.1 30% 

 

M 1501-08-06-03-00:2009 

1501-08-06-08-01:2009 

 

3 

 

Φξεάηηα χδξεπζεο 

 
A.T. 3 

3.10.02 01 

3.11.02 01 

5.05.02 

4.09 

7.06 

3.12 

9.01 

9.10.02 

9.10.03 

9.10.04 

10.21 

79.01 

9.26 

11.03 

ΤΓΡ 6081.1  10% 

ΤΓΡ 6752     20% 

ΤΓΡ 6301     20% 

ΤΓΡ 6328    50% 

 

ηεκ 

1501-08-01-03-01:2009 

1501-08-01-03-02:2009 

1501-08-04-03-00:2009 

1501-08-05-01-04:2009 

1501-08-07-01-05:2009 

 



 

 

    

  

 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ. 
ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ  

ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 
ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

11.01.02 
 

4 

Κεηξεηέο θαηαλάισζεο λεξνχ κε 

ελζσκαησκέλε δηάηαμε θαηαγξαθήο 

θαη επηθνηλσλίαο 
A.T. 4  

 

ΖΙΚ 11 

 

Σ.Π. 4 

5 

Τδξνιεςία χδξεπζεο ζε αγσγνχο απφ 

πνιπαηζπιέλην 

Σνπνζέηεζε πνιιαπινχ δηαλνκέα Φ63  

επί ππάξρνληνο αγσγνχ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε παξνρψλ χδξεπζεο. 

A.T.  

5, 6 

3.10.02.01 

4.04 
 

4.05  

5.07  

4.09 
 

4.10 
 

4.11  
 

ΤΓΡ 6081.1  30% 

ΤΓΡ 6069 30% 

ΤΓΡ 6623 30% 

ΟΓΟ 4521.Β  10% 
 

ηεκ 

1501-08-01-03-01:2009 

1501-08-01-03-02:2009 

1501-08-06-03-00:2009 

1501-05-03-11-04:2009 

1501-08-06-08-01:2009 

1501-08-04-03-00:2009 

1501-08-06-08-04:2009 

 

6 
Γηθιείδεο ειαζηηθήο εκθξάμεσο απφ 

ειαηφ ρπηνζίδεξν απφ Φ80 έσο Φ250 A.T. 7 13.03.03 

ΤΓΡ 6651.1 ηεκ 1501-08-06-07-02:2009 

1501-08-06-07-05:2009 

 

7 
Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο, ηχπνπ 

πεηαινχδαο, κε σηίδεο Φ400 Α.Σ.8 13.04.04.02 

ΤΓΡ 6651.1 

ηε 

1501-08-06-07-02:2009 

1501-08-06-07-05:2009 

 

8 Αεξνεμαγσγνί δηπιήο ελέξγεηαο A.T. 9 13.09 ΤΓΡ 6657.1 ηεκ 1501-08-06-07-07:2009 

9 Τδξνζηφκηα ππξθαγηάο A.T. 10  ΤΓΡ 6651.1 ηεκ 1501-04-05-08-00:2009 

10 Δθθελψζεηο  Α.Σ.11  
ΤΓΡ 6651. 

ηεκ 
1501-08-06-07-02:2009 

1501-08-06-03-00:2009 



 

 

    

  

 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ. 
ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ  

ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 
ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

11 

χλδεζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ απφ 

νπνηνδήπνηε πιηθφ εθηφο ΡΔ κε λέν 

αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη 

δηακέηξνπ κε ρξήζε εηδηθψλ 

ζπλδέζκσλ, κε απνκφλσζε ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο 

A.T. 12 16.18 

ΤΓΡ 6611.3  40% 

ΤΓΡ 6610  60% 

 ηεκ 1501-08-06-03-00:2009 

12 Απνκφλσζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ 

χδξεπζεο απφ ην δίθηπν 

A.T. 13 16.20 ΤΓΡ 6630.1  35%  

ΤΓΡ 6611.1  65% 

ηεκ 1501-08-06-03-00:2009 



 

 

    

  

 

ΚΩΓΙΚΟΙ – ΣΙΣΛΟΙ ΔΣΔΠ  

1 1501-08-01-03-01:2009 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ  

2 1501-08-01-03-02:2009 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ  

3 1501-08-06-03-00:2009 Γίθηπα απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) 

4 1501-05-03-11-04:2009 Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

5 1501-08-06-08-01:2009 Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ  

6 1501-08-04-03-00:2009 
Θαηαζθεπέο πδξαπιηθψλ έξγσλ απφ ζθπξφδεκα κε απμεκέλεο απαηηήζεηο 

πδαηνζηεγαλφηεηαο θαη αληνρήο ζε επηθαλεηαθή θζνξά θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο  

7 1501-08-05-01-04:2009 Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα θνληάκαηα 

8 1501-08-07-01-05:2009 Βαζκίδεο θξεαηίσλ  

9 1501-08-06-08-04:2009 Απνθαηάζηαζε θξαζπεδνξείζξσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ  

10 1501-08-06-07-02:2009 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο  

11 1501-08-06-07-05:2009 Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ 

12 1501-08-06-07-07:2009 Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελέξγεηαο 

13 1501-04-05-08-00:2009 Ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί 



 

 

    

  

 

  



 

 

    

  

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η    Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η 1 

Μεηπηηέρ καηανάλωζηρ νεπού με ενζωμαηωμένη διάηαξη 

καηαγπαθήρ και επικοινωνίαρ ( με μη κινούμενα μέπη) 

Ζ Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 

πξνζέγγηζε, πιήξε ζχλδεζε κε ηηο ζσιελψζεηο χδξεπζεο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία, 

πδξνκεηξεηψλ κε κε θηλνχκελα κέξε ηθαλψλ λα εληαρζνχλ ζε ζχζηεκα 

απνκαθξπζκέλεο αλάγλσζεο ελδείμεσλ πδξνκεηξεηψλ θαη πεξαηηέξσ δηαρείξηζεο 

απηψλ κέζσ ζπζηήκαηνο ζηαζεξνχ δηθηχνπ (Fixed- Network AMR) θαηά ην νπνίν 

νη κεηξνχκελεο ηηκέο ζα κεηαδίδνληαη ζηε Γ.Δ.Τ.Α.H. κέζσ επηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ 

(ζπγθεληξσηψλ ή/ θαη αλακεηαδνηψλ δεδνκέλσλ)  θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζχλνιν 

ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ ζα είλαη δηαζέζηκν γηα επεμεξγαζία, αλάιπζε 

θαη εηζαγσγή ζην ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο. Ζ ιχζε ζα επηηξέςεη ζηε Γ.Δ.Τ.Α.H. λα 

ιακβάλεη, λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα απνζεθεχεη ηηο κεηξήζεηο ψζηε λα πξνβαίλεη ζε 

αληίζηνηρεο ηηκνινγήζεηο ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απηή επηζπκεί.  

ε θάζε ζχλδεζε πδξνκεηξεηή πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ αθφινπζνπ 

εμνπιηζκνχ:  

 Δλφο (1) κεηξεηή θαηαλάισζεο κε θηλνπκέλσλ κεξψλ κε ελζσκαησκέλε 

δηάηαμε θαηαγξαθήο θαη επηθνηλσλίαο,  

 Δλφο (1) ζθαηξηθνχ θξνπλνχ κε ζχζηεκα θιεηδψκαηνο (αλάληε ηεο ζέζεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ κεηξεηή) θαη 

 Κηαο (1) αζθάιεηα γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ κεηξεηή.  

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΣΡΗΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΜΔ 

ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οη κεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ 

παξνρψλ πφζηκνπ λεξνχ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο ζηηο απνιήμεηο ηνπ δηθηχνπ. Οη 

κεηξεηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ ή ζε επηηνίρεηα βάζε ή ζε 

ζπιιέθηεο ζε νξηδφληηα, θεθιηκέλε ή θάζεηε ζέζε ιεηηνπξγίαο γηα ην ιφγν απηφ ε 

κεηξνινγηθή ηνπο θιάζε ζα πξέπεη λα παξακέλεη ακεηάβιεηε ζε θάζε ζέζε 

ηνπνζέηεζεο.  

Οη κεηξεηέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα αζθαιή ιεηηνπξγία θαη κέηξεζε κε 

αθξίβεηα, ζε δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ. πγθεθξηκέλα νη κεηξεηέο δελ ζα 

έρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη κπνξνχλ λα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθνί, καγλεηηθνχ 

πεδίνπ, ή ηερλνινγίαο ππεξήρσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δφθηκεο ηερλνινγίαο ε 

νπνία, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, δελ ζα απαηηεί θηλνχκελα κέξε (παξεκβαιιφκελα 

ζηε ξνή ηνπ λεξνχ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο θαη ζα ηξνθνδνηνχληαη 

απφ εζσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο (κπαηαξία) κε δηάξθεηαο δσήο κεγαιχηεξε ή ίζε 

ησλ δέθα πέληε (15) εηψλ.  

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα κεηξεηψλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηζρχνληα θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα, άιισο δε ζα 

γίλνπλ δεθηνί θαη δε ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν. 

ην έξγν γίλνληαη δεθηνί κεηξεηέο πνπ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ 

Δπξσπατθή νδεγία MID 2004/22/Δ.Δ. ή ηε λεφηεξε MID 2014/32/E.E., ππφ ηελ 



 

 

    

  

 

πξνυπφζεζε φηη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θέξεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε νδεγία (Παξαξηήκαηα Ζ1 ή Β+Γ ή Β+Σ) ε νπνία ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά. Οη πξνζθεξφκελνη κεηξεηέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 Κήθνο: L=110mm (DN15) θαη L=260mm (DN25)  

 Θιάζε αθξίβεηαο R>400 

 Κφληκε παξνρή Q3=2,5 m3/h (DN15) θαη Q3=6,3 m3/h (DN25) 

 πείξσκα ζχλδεζεο άθξσλ: G ¾ ¨B (DN15) θαη G 1 ¼ ¨B (DN25) 

 Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο: DN15/25 mm 

 ρέζε Q2/Q1 = 1,6 

 ρέζε Q4/Q3 = 1,25 

 Θιάζε ζεξκνθξαζίαο min T30 

 Θιάζε πίεζεο MAP 16 

Γηα ηα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη 

κεηξεηέο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα θαηαζθεπήο ΔΛ14154. Ζ έλαξμε 

θαηαγξαθήο ζα πξέπεη λα είλαη Qstart<3lt/h (DN15) θαη Qstart<5lt/h (DN25) θαη 

ζα πηζηνπνηείηαη βάζεη επίζεκσλ απνηειεζκάησλ δνθηκψλ ή απφ επίζεκε δήισζε 

ηνπ θαηαζθεπαζηή, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ 

πξνζθνξά.  

Οη κεηξεηέο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε δίθηπν δηαλνκήο πφζηκνπ 

λεξνχ θαη ζα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφιεηαο απφ αλαγλσξηζκέλνπο 

Δζληθνχο, ή δηεζλείο Οξγαληζκνχο – Φνξείο πηζηνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα πφζηκν λεξφ. 

Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

είηε απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ πνπ ζα δηαζέηεη άξηζηεο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ζα 

πιεξνί ηηο ζπλζήθεο θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ, είηε απφ 

νξείραιθν πςειήο πνηφηεηαο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηνπ θειχθνπο ησλ κεηξεηψλ κε θξάκα νξείραιθνπ 

ζα πξέπεη λα έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ 75% κε θαηάιιειεο αλαινγίεο 

θαζζίηεξνπ, ςεπδάξγπξνπ, θιπ. ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί νξείραιθνο κε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ ρακειφηεξε ηνπ 75% θαη κέρξη 60%, ν πξνκεζεπηήο 

νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ε ζχζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλε κε απηή πνπ πηζαλψο αλαγξάθεηαη ζηελ έγθξηζε πξνηχπνπ. Ζ πιήξσζε 

ρπηεπηηθψλ ειαηησκάησλ, πφξσλ, θιπ. ησλ νξεηράιθηλσλ ηκεκάησλ, κε μέλε χιε 

ή θφιιεζε απαγνξεχεηαη. 

Όια ηα ζπεηξψκαηα ηνπ ζψκαηνο ησλ κεηξεηψλ ζα έρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ 

ηνπο ζρεηηθνχο πεξί ζπεηξσκάησλ θαλνληζκνχο αλνρέο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ νκαιή 

θαη αζθαιή θνριίσζε. 

Ο αξηζκφο ζεηξάο ησλ κεηξεηψλ ζα είλαη ηππσκέλνο ή ραξαγκέλνο κε 

αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο ζε θαηάιιειε ζέζε έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηνπ κεηξεηή ζηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ ζέζε αλαγξαθήο ζα είλαη 



 

 

    

  

 

ζηελ άλσ επηθάλεηα αλάγλσζεο ηνπ κεηξεηή ή ζην ζψκα ηνπ αιιά πάληνηε ζε 

εχθνια αλαγλψζηκε ζέζε. 

Ζ θιάζε αθξίβεηαο ησλ κεηξεηψλ δε ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ ηε ζέζε 

εγθαηάζηαζεο (νξηδφληηα, θάζεηε ή θεθιηκέλε) θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ ζην δίθηπν 

δε ζα πξέπεη λα απαηηεί επζχγξακκα ηκήκαηα αγσγψλ πξηλ θαη κεηά ηνλ κεηξεηή 

(U0/D0). 

Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

παξνρήο θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ξνήο, νη νπνίεο ζα αζξνίδνληαη μερσξηζηά, 

κε δπλαηφηεηα έλδεημεο θάζε κηαο.   

Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ νζφλε ελδείμεσλ ηχπνπ LCD ή 

άιιεο ηερλνινγίαο ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη κε απφιπηε επθξίλεηα αθφκα θαη ζε 

ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ ή έληνλεο ειηνθάλεηαο θαη ππφ κεγάιε γσλία 

αλάγλσζεο, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Ο αζξνηζηήο ηνπ κεηξεηή  

 H δηεχζπλζεο ηεο ξνήο 

 Ο ζπλαγεξκφο παξαβίαζεο ηνπ κεηξεηή 

 Ο ζπλαγεξκφο αλίρλεπζεο δηαξξνήο, 

 Ο ζπλαγεξκφο αλίρλεπζεο ζξαχζεο αγσγνχ 

 Έλδεημε παξνρήο 

Οη κεηξεηέο ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλε ηειεκεηξηθή δηάηαμε θαηαγξαθήο θαη 

επηθνηλσλίαο. Ζ  δηάηαμε ζα εκπεξηέρεηαη εληφο ηνπ ζψκαηνο ηνπ κεηξεηή, δε ζα 

πξέπεη λα είλαη εκθαλήο θαη δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα αθαηξεζεί ρσξίο ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ πδξνκεηξεηή. ε θάζε πεξίπησζε ν βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπλδέζεσλ ζα είλαη ΗΡ68. 

Ζ δηάηαμε κεηάδνζεο ζα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη ν κεηξεηήο ζα πξέπεη λα 

είλαη έηνηκνο ρσξίο θακία πξνζζήθε λα εληαρζεί αζχξκαηα ζε φιεο ηηο 

εθαξκνδφκελεο ηερλνινγίεο απηφκαηεο αλάγλσζεο ελδείμεσλ (AMR). 

Ο κεηξεηήο κε ηελ ελζσκαησκέλε δηάηαμε κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ελεξγεηαθά απηφλνκνο θαη ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ελζσκαησκέλε κπαηαξία. Ζ 

δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή θαη λα έρεη ππνινγηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ 

επηθνηλσλίαο (πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή) πξνο ην δέθηε 

απνκαθξπζκέλεο ιήςεο κεηξήζεσλ. Ωο ξπζκφο επηθνηλσλίαο λνείηαη ε ζπρλφηεηα 

απνζηνιήο παθέησλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο απφ ηνλ κεηξεηή. Κε βάζε ηηο 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ζα πξέπεη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ κεηξεηή λα είλαη ε κέγηζηε 

δπλαηή  θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεγαιχηεξε ησλ δέθα πέληε (15) εηψλ. Ζ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε εηδηθή ζέζε φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ. 

Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε εηδηθή πξνζηαζία ηεο 

κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, ή ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ, ή ηεο 

αθηίλαο εθπνκπήο ησλ ππεξήρσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ηερλνινγίαο κέηξεζεο 

ρξεζηκνπνηνχλ, απφ εμσηεξηθέο πεγέο επηξξνήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

νπνίαο ν πξνκεζεπηήο ζα ρνξεγήζεη πιήξε ζηνηρεία θαη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 



 

 

    

  

 

Δπίζεο είλαη επηζπκεηφ νη κεηξεηέο λα κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ (ρσξίο λα 

επεξεάδνληαη ηα κεηξνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά) ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην 

δηεξρφκελν λεξφ ππάξρνπλ θεξηά πιηθά. ε πεξίπησζε χπαξμεο θίιηξνπ είλαη 

επηζπκεηφ λα πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ε ιεηηνπξγία ηνπ κε θεξηά 

πιηθά γηα θνθθνκεηξίεο κηθξφηεξεο απηψλ πνπ παξαθξαηνχληαη ζην θίιηξν θαη λα 

ππάξρεη θαηάιιεινο ζπλαγεξκφο πνπ ζα ελεκεξψλεη γηα πηζαλέο εκθξάμεηο ηνπ 

θίιηξνπ. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ρνξεγήζεη 

πιήξε ζηνηρεία γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεηξεηή αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πδξνκεηξεηή θαη ηνλ ελδερφκελν επεξεαζκφ ηεο κέηξεζεο ζε 

πεξίπησζε ελδερφκελσλ θεξηψλ πιηθψλ ή ζπγθέληξσζεο αέξα. 

ε εηδηθή ζέζε επί ηνπ κεηξεηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ ζα 

πξέπεη θαη‟ ειάρηζηνλ λα αλαθέξνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή 

Οδεγία ΚΗD 2004/22/EU ή ηε λεφηεξε MID 2014/32/EU θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Σν Δκπνξηθφ ζήκα ή ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Ζ θιάζε αθξίβεηαο 

 Ζ νλνκαζηηθή παξνρή Q3 ζε m3/h. 

 Σν έηνο θαηαζθεπήο. 

 Ζ θιάζε πίεζεο (ΚΑΡ). 

 Ζ θιάζε ζεξκνθξαζίαο (Σ) 

 Σε Πηψζε πίεζεο ΓΡ  

 ήκαλζε CE  

 Σν ζήκα θαη ηνλ αξηζκφ ηεο εγθξίζεσο πξνηχπνπ ΔΔ. 

Σα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε αθξίβεηα ελδείμεσλ, ηα αλεθηά ζθάικαηα, ε 

πηψζε πίεζεο, ε ζηεγαλφηεηα, ε αληνρή ζηελ πίεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κεηξεηηθνχ κεραληζκνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο 

θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο. 

Γηα θαηαζθεπαζηηθά, θιπ. ζηνηρεία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

πξνδηαγξαθή ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο παξαπάλσ πξναλαθεξζέληεο 

θαλνληζκνχο. 

Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλνη, κε βαζκφ 

πξνζηαζίαο ΗΡ68 θαη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο 

ηνπνζέηεζεο.  

Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα θαηακεηξνχλ κε αθξίβεηα αλεμαξηήησο ηεο 

αξρήο ιεηηνπξγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζα πξέπεη ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ηεο 

αζχξκαηεο απνζηνιήο ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ, λα είλαη φζν ην δπλαηφλ  

κηθξφηεξα.   

Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε εηδηθή πξνζηαζία ηνπ 

παξαγφκελνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ή ηεο αθηίλαο εθπνκπήο ησλ ππεξήρσλ ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο ηερλνινγίαο κέηξεζεο ρξεζηκνπνηνχλ, απφ εμσηεξηθέο πεγέο 

επηξξνήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νπνίαο ν πξνκεζεπηήο ζα ρνξεγήζεη 

πιήξε ζηνηρεία θαη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

Ζ ξχζκηζε θαη ε δνθηκή φισλ ησλ κεηξεηψλ ζα γίλεη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη νη 

ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 



 

 

    

  

 

Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην 

ειέγρνπ κεηξεηψλ πηζηνπνηεκέλν θαηά EN17025 απφ αλεμάξηεην θνξέα 

πηζηνπνίεζεο ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ερέγγπα πηζηνπνίεζεο θνξέσλ 

δηαπίζηεπζεο. 

Οη παξνρέο δνθηκήο (εθηφο ηεο ξχζκηζεο) ζα είλαη θαηά ειάρηζην ηξεηο ( 3 ). Οη 

δχν παξνρέο δνθηκήο ζα είλαη ππνρξεσηηθά ε Q1 θαη ε Q2 φπσο απηέο νξίδνληαη 

απφ ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΛ 14154 θαη ηελ νδεγία OIML R49-1 γηα ηελ θιάζε 

αθξίβεηαο R ησλ κεηξεηψλ, ελψ ε ηξίηε παξνρή δνθηκήο ζα βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα 

κεηαμχ ηεο Q2 θαη Q4 θαη ζα είλαη επηινγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε θάζε παξάδνζε λα παξαδίδεη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ζε εθηππσκέλε κνξθή αξκνδίσο ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε, 

φπνπ ζα αληηζηνηρνχληαη νη αξηζκνί ζεηξάο ησλ πδξνκεηξεηψλ κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ εξγνζηαζηαθψλ δνθηκψλ. 

Σα κέγηζηα αλεθηά ζθάικαηα ζε θάζε πεξηνρή κέηξεζεο νξίδνληαη ην Δπξσπατθφ 

Πξφηππν ΔΛ 14154 θαη είλαη ηα αθφινπζα : 

 Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ 

ηεο Q2 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη ηεο Q4, ± 2% . 

 Σν κέγηζην αλεθηφ ζθάικα ζηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ 

ηεο Q1 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη Q2 (εμαηξνπκέλεο),   ± 5% . 

Ζ κέγηζηε απψιεηα πίεζεο νθεηιφκελε ζηνλ κεηξεηή, πξέπεη λα είλαη ≤0,63 bar 

κεηαμχ ηεο ειαρίζηεο θαη ηεο κφληκεο παξνρήο (ΓΡ≤63). 

Οη κεηξεηέο, πξέπεη λα αληέρνπλ ηε ζπλερή πίεζε ηνπ λεξνχ, γηα ηελ νπνία είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη, ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ή ειαηηψκαηα. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε πίεζε (ΚΑΡ) νξίδεηαη ζηα 16 bar. 

Οη ηειεκεηξηθέο δηαηάμεηο θαηαγξαθήο θαη επηθνηλσλίαο ζα εκπεξηέρνληαη ζηνπο 

κεηξεηέο έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκνη ρσξίο θακία πξνζζήθε λα εληαρζνχλ αζχξκαηα 

ζε φιεο ηηο εθαξκνδφκελεο ηερλνινγίεο απηφκαηεο αλάγλσζεο ελδείμεσλ (AMR). 

Δπίζεο νη ηειεκεηξηθέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε πξσηφθνιιν 

επηθνηλσλίαο Wireless m-bus θαηά ΔΛ 13757 ή ζε αλνηθηφ πξσηφθνιιν T1 OMS ή 

ζε LoraWan. 

Σν θαηαγξαθηθφ ηηκψλ ησλ κεηξεηψλ ζα κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηελ έλδεημε αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηφπηλ εληνιήο απφ ηνλ ρεηξηζηή. Γηα ην ιφγν απηφ ζα 

θέξνπλ επίζεο ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ. Ζ 

κεηάδνζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο  αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο.  

Σν θαηαγξαθηθφ ηηκψλ θαη ε δηάηαμε επηθνηλσλίαο ησλ κεηξεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

πιήξσο πξνζηαηεπκέλα, κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ68 θαη λα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο.  

Σν θαηαγξαθηθφ ηηκψλ ησλ κεηξεηψλ ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα ζπλαγεξκνχ 

ζε πεξίπησζε χπαξμεο αέξα ή θεξηψλ πιηθψλ ζην δηεξρφκελν λεξφ.  

Σν θαηαγξαθηθφ ηηκψλ ησλ κεηξεηψλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ζπρλφηεηεο 

κεηάδνζεο 868MHz ή άιιεο ζπρλφηεηαο ειεχζεξσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ζηελ 

Δ.Δ..  



 

 

    

  

 

Ζ απφζηαζε κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή θαη ζα πξέπεη λα 

δειψλεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. ε θάζε πεξίπησζε ε 

απφζηαζε κεηάδνζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 κέηξα ζε άκεζε νπηηθή επαθή θαη 

50 κέηξα ζε πεξίπησζε χπαξμεο εκπνδίσλ.  

Ζ δηάηαμε κεηάδνζεο ζα επηηξέπεη ζηελ Τπεξεζία λα ιακβάλεη ελδείμεηο θαη λα 

ζπιιέγεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Σχπν/ Αξηζκφ Τδξνκεηξεηή, 

 Έλδεημε Τδξνκεηξεηή, 

 Έλδεημε ζπλαγεξκψλ θαη 

 Δπίπεδν ζήκαηνο 

Οη ειάρηζηνη ζπλαγεξκνί πνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα εθπέκπνπλ 

ζπλαγεξκφ ζην ρξήζε θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ ελδείμεσλ είλαη : 

 Αληίζηξνθε παξνρή,  

 Αλίρλεπζε δηαξξνήο εληφο ηεο νηθίαο,  

 Θξαχζε ηνπ αγσγνχ εληφο ηεο νηθίαο,   

 Έλδεημεο θαθφβνπιεο ελέξγεηαο ζηνλ πδξνκεηξεηή,  

 Γηαθνπή παξνρήο,  

 Ύπαξμε αέξα ζην δίθηπν θαη  

 Υακειή Κπαηαξία 

Ζ εκβέιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλή, γηα θαηαγξαθηθά 

εγθαηεζηεκέλα ζε θξεάηηα εληφο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ζε βάζνο 15†20cm απφ ην 

κεηαιιηθφ θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ. Ζ πνηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο ιήςεο ησλ 

δεδνκέλσλ  πξέπεη λα είλαη άκεζε έηζη ψζηε  ε ηαρχηεηα δηέιεπζεο θαηά ηε 

ζπιινγή  ησλ δεδνκέλσλ λα είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή θαη λα κπνξεί λα θζάλεη 

κέρξη θαη ηα 40km/h (φξην ηαρχηεηαο δηέιεπζεο νρεκάησλ εληφο πφιεο) αθφκε θαη 

γηα ππθλά εγθαηεζηεκέλα θαηαγξαθηθά.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ρεηξηζηήο επηζπκεί λα ιάβεη φια ηα αλαιπηηθά δεδνκέλα 

θαηαγξαθήο (Data Logging) θαη ην είδνο ηνπ ζπλαγεξκνχ ζα πξέπεη λα 

πξνζεγγίζεη ηε ζέζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ νπφηε θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξσζεί 

γηα ην πιήζνο ησλ κεηαδηδφκελσλ ελδείμεσλ φπσο πξνδηαγξάθνληαη αλσηέξσ 

αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο κνλάδαο επηθνηλσλίαο.   

 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ πιηθψλ απφ ηελ 

Τπεξεζία πξηλ ηελ ελζσκάησζε ζην έξγν : 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ 

 Έγθξηζε MID ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ 

 Έγθξηζε MID ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

κεηξεηψλ 



 

 

    

  

 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΛ17025 ηνπ εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο 

ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο έλαξμεο θαηαγξαθήο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ CE ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

κεηξεηψλ 

 Βεβαίσζε απνδνρήο ηνπ πξνκεζεπηή θαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζηνλ αλάδνρν θαη ζα 

αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

 Έλα (1) πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθφ δείγκα ησλ πξνζθεξφκελσλ κεηξεηψλ 

DN15 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΡΟΤΝΩΝ ΜΔ ΤΣΗΜΑ 

ΚΛΔΙΓΩΜΑΣΟ 

Οη ζθαηξηθνί θξνπλνί ζα δηαζέηνπλ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο γηα ηελ δπλαηφηεηα 

θιεηδψκαηνο κηαο παξνρήο κέζσ εηδηθνχ θιεηδηνχ παζπαξηνχ, ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη, δνθηκαζκέλνη θαη πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ην δηεζλέο 

πξφηππν EN 13828 θαη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο 

25bar. 

Ο θξνπλφο ζηε κία πιεπξά ηνπ ζα θέξεη αξζεληθφ ζπείξσκα, ελψ ζην άιιν άθξν 

ζα ππάξρεη  „‟ηξειφ  ξαθφξ‟‟ κε ζπείξσκα  ζειπθφ  ζχκθσλα κε  ην ISO 228 (DIN 

259 BSP 2779).  

Δπίζεο, ν ζθαηξηθφο θξνπλφο ζα πξέπεη λα αζθαιίδεηαη ζε θιεηζηή ή αλνηθηή ζέζε, 

ή λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ειεχζεξα κέζσ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο θιεηδψκαηνο ην 

νπνίν ζα θέξεη. Γελ γίλνληαη απνδεθηέο ιχζεηο κε δηαηάμεηο θιεηδψκαηνο πνπ 

απαξηίδνληαη απφ ζχξκα κε κνιπβδνζθξαγίδα  ή ινπθέηα κε αιπζίδα, απιά 

θιεηδηά θιπ. Σν μεθιείδσκα ηνπ θξνπλνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε έλα  θιεηδί  

“παζπαξηνχ” πνπ ζα είλαη αδχλαην λα αληηγξαθεί. Σα θιεηδηά ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα είλαη αδηαίξεηα θαη λα απνηεινχλ έλα εληαίν ηεκάρην αδχλαην λα 

δηαρσξηζηεί ή λα απνζπλαξκνινγεζεί ζε παξαπάλσ ηνπ ελφο ηκήκαηα έηζη ψζηε λα 

κε κπνξεί λα ραζεί θάπνην ηκήκα ηνπ ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο. Κέζσ ηνπ θιεηδηνχ 

ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη ην ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ηνπ θξνπλνχ κε κνλαδηθφ ηξφπν 

απνθιεηφκελσλ κεζφδσλ πνπ δχλαηαη λα αληηγξαθνχλ φπσο κέζσ θνριίσζεο 

θιεηδηνχ - ζπζηήκαηνο θιεηδψκαηνο θιπ.   

Σα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξνπλψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 ψκα θξνπλνχ : απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ 12165. 

 θαίξα: απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ 12165 

δηακαληαξηζκέλε, γπαιηζκέλε θαη ρξσκησκέλε κε ηξαρχηεηα επηθάλεηαο Rz 

= 0,5 m θαηά DIN  4766. 

 ηεγαλνπνίεζε ζθαίξαο: ζε δχν ζεκεία κε δαθηπιίνπο απφ θαζαξφ  

TEFLON  (P.T.F.E). 



 

 

    

  

 

 ηεγαλνπνίεζε άμνλα: κε δαθηχιην απφ θαζαξφ  TEFLON (P.T.F.E.), 

 Άμνλαο/ ηππηνζιίπηεο: απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ 

12165 ή CW614N βάζε ηνπ ΔΛ12164 ή αλνμείδσην ράιπβα, 

 Κνριφο ρεηξηζκνχ: απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ 12165, 

φκνηαο πνηφηεηαο κε ην ζψκα ηνπ θξνπλνχ. 

 Βίδα πγθξάηεζεο: απφ νξείραιθν CW617N βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΛ 12165 

ή CW614N βάζε ηνπ ΔΛ12164 ή αλνμείδσην ράιπβα, 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο:  -10° C έσο  95° C. 

 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ πιηθψλ απφ ηελ 

Τπεξεζία πξηλ ηελ ελζσκάησζε ζην έξγν: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ θξνπλψλ θαη 

ησλ θιεηδηψλ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ θξνπλψλ θαη ησλ 

θιεηδηψλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

θξνπλψλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΛ13828 ησλ πξνζθεξφκελσλ θξνπλψλ  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

θξνπλψλ θαη ησλ θιεηδηψλ 

 Βεβαίσζε απνδνρήο ηνπ πξνκεζεπηή θαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ θξνπλψλ θαη ησλ θιεηδηψλ, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζηνλ 

αλάδνρν θαη ζα αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

 Έλα (1) πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθφ δείγκα ησλ πξνζθεξφκελσλ θξνπλψλ 

(DN15) θαη ελφο (1) θιεηδηνχ ρεηξηζκνχ. 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΟΡΔΙΥΑΛΚΙΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΩΝ DN15 

Οη νξεηράιθηλεο αζθάιεηεο πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηξεηψλ 

θαηαλάισζεο (DN15) απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε. Οη αζθάιεηεο ζα πξέπεη λα 

αζθαιίδνληαη ζηελ ζέζε εγθαηάζηαζήο ηνπο κέζσ εηδηθήο αζθάιεηαο ζην έλα ηνπο 

άθξν έηζη ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε απνκάθξπλζε ηνπο απφ ην δίθηπν. Οη αζθάιεηεο 

ζα είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ νξείραιθν πνηφηεηαο 

CW614N/ CW617N, θπιηλδξηθήο κνξθή θαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα 

θαιχπηνπλ πιήξσο ηα ξαθφξ ζχλδεζεο ησλ κεηξεηψλ φπνπ θαη αλ απηά είλαη 

ηνπνζεηεκέλα θαη ζα πξέπεη λα πεξηζηξέθνληαη ειεχζεξα γχξν απφ ηα ξαθφξ ψζηε 

λα κελ είλαη δπλαηή ε απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ξαθφξ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Οη 

αζθάιεηεο ζα απνηεινχληαη, απφ δπν κέξε θαη ζα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλεο ψζηε 

λα ηνπνζεηνχληαη κε έλα θαη κφλν ηξφπν. Σα δχν κέξε ζα ζπλδένληαη ζηε κία 

κεξηά κέζσ θαηάιιεισλ εγθνπψλ ελψ ζηελ άιιε ζα θέξνπλ δηάηαμε θιεηδψκαηνο 

απνηεινχκελε απφ εηδηθφ θνριία αζθάιηζεο θαη ζπείξσκα. Ο θνριίαο ζα έρεη 

ηέηνηα δηακφξθσζε ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρεηαη κφλν κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ 



 

 

    

  

 

θιεηδηνχ ρεηξηζκνχ ην νπνίν ζα είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα αληηγξαθεί θαη δε ζα 

θπθινθνξεί ζην εκπφξην.  

Σα θιεηδηά ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη αδηαίξεηα θαη λα απνηεινχλ έλα εληαίν 

ηεκάρην αδχλαην λα δηαρσξηζηεί ή λα απνζπλαξκνινγεζεί ζε παξαπάλσ ηνπ ελφο 

ηκήκαηα έηζη ψζηε λα κε κπνξεί λα ραζεί θάπνην ηκήκα ηνπ ζην ρψξν 

εγθαηάζηαζεο. Κέζσ ηνπ θιεηδηνχ ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη ην ζχζηεκα 

θιεηδψκαηνο ηνπ θξνπλνχ κε κνλαδηθφ ηξφπν απνθιεηφκελσλ κεζφδσλ πνπ 

δχλαηαη λα αληηγξαθνχλ φπσο κέζσ θνριίσζεο θιεηδηνχ - ζπζηήκαηνο 

θιεηδψκαηνο θιπ.   

 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ πιηθψλ απφ ηελ 

Τπεξεζία πξηλ ηελ ελζσκάησζε ζην έξγν: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ αζθαιεηψλ θαη 

ησλ θιεηδηψλ 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ αζθαιεηψλ θαη ησλ 

θιεηδηψλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

αζθαιεηψλ θαη ησλ θιεηδηψλ 

 Βεβαίσζε απνδνρήο ηνπ πξνκεζεπηή θαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ αζθαιεηψλ θαη ησλ θιεηδηψλ, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζηνλ 

αλάδνρν θαη ζα αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

 Έλα (1) πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθφ δείγκα ησλ πξνζθεξφκελσλ αζθαιεηψλ θαη 

ελφο (1) θιεηδηνχ ρεηξηζκνχ. 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΑΦΑΛΔΙΩΝ DN25 

Οη πιαζηηθέο αζθάιεηεο πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηξεηψλ 

θαηαλάισζεο (DN25) απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε θαη πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ην ζρεδίαζκά αιιά θαη ην πιηθφ 

θαηαζθεπήο ηνπο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη: 

Λα θέξνπλ νπή κηθξφηεξε ησλ 5 mm θαη κεγαιχηεξε ηνπ 1 mm, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αζθάιεηεο ζχξκαηνο θαη λα 

αζθαιίδνπλ επηπιένλ θαη κε ηνλ πδξνκεηξεηή κέζσ ησλ θαηάιιεισλ νπψλ πνπ 

δηαζέηεη. 

 Λα έρνπλ πιήξε θάιπςε ηνπ ξαθφξ  θαη λα είλαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ 

γηα λα θαιχπηνπλ πιήξσο έλα ξαθφξ πδξνκεηξεηψλ 1'' (ζπείξσκα G 1 

1/4''). Ζ θάιπςε ηνπ ξαθφξ δε ζα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε απηφ ή ηε 

δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ. 

 Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζεξκνζθιεξπλφκελν πιαζηηθφ, ην νπνίν ζα 

εκθαλίδεη ρξσκαηηθή κεηαβνιή φηαλ ππφθεηηαη ζε παξακφξθσζε, κε ζθνπφ 

ηνλ εληνπηζκφ απνπεηξψλ παξαβίαζεο. 



 

 

    

  

 

 Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ ην νπνίν ζα ζπάεη φηαλ 

παξακνξθσζεί θαη δε ζα επηηξέπεη ηε πξνζσξηλή ραιάξσζε ηεο αζθάιεηαο, 

 Ζ ζέξκαλζε δε ζα επηθέξεη επηδείλσζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ 

πιηθνχ ρσξίο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα κελ επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε ηεο αζθάιεηαο κε ηε 

ρξήζε ζέξκαλζεο, ή άιισλ αιινησηηθψλ κέζσλ ρσξίο ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

αζθάιεηαο, 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ αζθαιεηψλ λα κε καιαθψλεη επηηξέπνληαο ηελ 

εμάξκσζε ηεο αζθάιεηαο ή ησλ ξαθφξ. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ αζθαιεηψλ δε ζα εκθαλίδεη γήξαλζε ιφγσ 

έθζεζεο ζην θσο ηνπ ήιηνπ ή ζε λεξφ ζεξκνθξαζίαο έσο 50° C, θαη ζα έρεη 

ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα κέζν φξν δσήο ζαο ζπλζήθεο απηέο. 

 Λα είλαη ηέηνηνπ ζρεδηαζκνχ ψζηε ε αζθάιηζε λα είλαη κε αληηζηξεπηή θαη 

λα κελ είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε ηεο αζθάιεηαο ρσξίο λα θαηαζηξαθεί. (Λα 

θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ εμάξκσζή ηνπο απφ ην ξαθφξ ρσξίο δπλαηφηεηα 

επαλαπξνζαξκνγήο) 

 Λα κε δηαζέηνπλ εληαίνπο αξκνχο, αιιά λα απνηεινχληαη απφ δχν 

αλεμάξηεηα ηκήκαηα ηα νπνία ζα αζθαιίδνπλ κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν 

κεηαμχ ηνπο, θαιχπηνληαο έηζη ην ξαθφξ. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ αζθαιεηψλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δερζεί 

δχλακε εθειθπζκνχ ηνπιάρηζηνλ 10 θηιψλ γηα κία ψξα ζηνπο 25ν C, ρσξίο 

λα ππνρσξεί ή λα παξακνξθψλεηαη ε αζθάιεηα. 

 Οη αζθάιεηεο ζα πξέπεη, λα ηνπνζεηνχληαη ζην ξαθφξ θαη λα αζθαιίδνπλ 

ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε δεχηεξεο αζθάιεηαο (κεηαιιηθφ ζχξκα θαη 

αζθάιεηα ζχξκαηνο). 

 Οη αζθάιεηεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζην ξαθφξ θαη λα αζθαιίδνπλ 

ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ, θαη λα κε βαζίδεηαη 

ζε απηά ε πηζηνπνίεζε γλεζηφηεηάο ησλ. 

 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ πιηθψλ απφ ηελ 

Τπεξεζία πξηλ ηελ ελζσκάησζε ζην έξγν: 

 Σερληθά θπιιάδηα/ ηερληθά εγρεηξίδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ αζθαιεηψλ  

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ αζθαιεηψλ  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2015 ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

αζθαιεηψλ  

 Βεβαίσζε απνδνρήο ηνπ πξνκεζεπηή θαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ αζθαιεηψλ, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζηνλ αλάδνρν θαη ζα 

αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

 Έλα (1) πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθφ δείγκα ησλ πξνζθεξφκελσλ αζθαιεηψλ. 
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