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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  
2. υγγραφή Τποχρεώσεων  
3. Σεχνικές Προδιαγραφές 

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΔΕΛΥΩΝ 
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(Μετρητές Νερού) 
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Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε  Η 
 

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 
147/8.8.2016, και αφορά στην προμήθεια υδρομέτρων για την κάλυψη των αναγκών των 
ΔΕ Γαλαξιδίου και Δελφών του Δήμου Δελφών.  

Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για την καταμέτρηση της κατανάλωσης των 
παροχών σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν εντός 
φρεατίων ή σε συλλέκτες σε οριζόντια, κεκλιμένη ή κάθετη θέση λειτουργίας για το λόγο 
αυτό η κλάση ακρίβειάς τους θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητη σε κάθε θέση 
τοποθέτησης. 

Σα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των 
Σεχνικών Προδιαγραφών, και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 24.198,60 ευρώ (€) με  
Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών 
έτους 2019 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 24.01.02 με τίτλο: «ΑΓΟΡΕ 

ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ» με πιστώσεις ύψους 9.515,00€, τον κωδικό 
24.01.04 με τίτλο: «ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ ΔΕΛΥΩΝ» με πιστώσεις ύψους 
10.000,00€ και τον κωδικό 54.00.24 με τίτλο: «ΥΠΑ Α'& ΒΟΗΘ.ΤΛΩΝ» με πιστώσεις 
ύψους 4.683,60€.  
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 16/12/2020  Άμφισσα 16/12/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια «ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ 

ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΔΕΛΥΩΝ» με CPV 38421100-3. έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 
24.198,60 ευρώ (€) με  Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της 
ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2019 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 24.01.02 με 
τίτλο: «ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ» με πιστώσεις ύψους 9.515,00€, 
τον κωδικό 24.01.04 με τίτλο: «ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΕ ΔΕΛΥΩΝ» με 
πιστώσεις ύψους 10.000,00€ και τον κωδικό 54.00.24 με τίτλο: «ΥΠΑ Α'& ΒΟΗΘ.ΤΛΩΝ» 
με πιστώσεις ύψους 4.683,60€. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τους όρους της σύμβασης 
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
υμβατικά τεύχη 

υμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η υγγραφή Τποχρεώσεων 
 γ) Οι Σεχνικές προδιαγραφές  
 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα 
αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 
4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'του Ν. 4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
υμφωνητικό 

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό 
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Σο συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Σην τιμή  
ε) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Σις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Σον τρόπο πληρωμής.  

Σο συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση 
τους όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Σο 
συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Σο 
συμφωνητικό υπογράφεται από το δήμαρχο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 
ασήμαντο.  
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Παραλαβή των υλικών 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 
παρ.1 του Ν.4412/16). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 
του Ν.4412/16). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σόπος Παράδοσης 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τμηματικά ή στο σύνολό του 
ύστερα από γραπτή ή προφορική εντολή τους υδρομετρητές που περιγράφονται στην 
τεχνική έκθεση, στην αποθήκη της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών που βρίσκεται στη Δημοτική 
Ενότητα Άμφισσας. 
Φρόνος παράδοσης 

Σα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν τμηματικά ή στο σύνολό τους εντός 
χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών ύστερα από έγγραφη ή προφορική εντολή της ΔΕΤΑ Δήμου 
Δελφών.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών (άρθρο 
206 παρ.1 του Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο 
Πλημμελής κατασκευή 

ε 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. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Σρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεταιτμηματικά με εξόφληση 
100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την τμηματική παραλαβή των υπό προμήθεια 
υλικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής 
ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών.  
Δικαιολογητικά πληρωμής 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Σιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 

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

«Εξοφλήθηκε». 
4. Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 

του Ν.4412/16) 
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. (άρθρο 200 
παρ.6 του Ν.4412/16) 

 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 16/12/2020  Άμφισσα 16/12/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

 
 
  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ  Ρ Α Υ Ε  
 
 

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υδρομετρητών για την κάλυψη των 
αναγκών των ΔΕ Γαλαξιδίου και Δελφών ώστε να λειτουργούν άρτια και με ασφάλεια. 
Πιο συγκεκριμένα και για τους ογκομετρικούς υδρομετρητές: 
Η μετρητική απόδοση- ακρίβεια μέτρησης των υδρομετρητών δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται από τη θέση εγκατάστασης (οριζόντια, κάθετη ή κεκλιμένη). Για 
κατασκευαστικά/τεχνικά στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα τεχνική 
προδιαγραφή ισχύουν τα προβλεπόμενα από την MID 2014/32/Ε.Ε και το ENISO 4064 ή 
ΕΝ14154.  
Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού 
και θα φέρουν τα ανάλογα  πιστοποιητικά καταλληλόλητας από αναγνωρισμένους 
Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Υορείς (WRAS, ACS, DVGW, CERMET, KIWA, 
NF, DTC, κ.α.). Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους 
τα πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή. 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. 
Σο υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών θα είναι είτε ορείχαλκος υψηλής 
ποιότητας,σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 50930-6 ή EN 12163-8 (επιθυμητό είναι το κράμα 
ορείχαλκου να φέρει την δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο), είτε από 
συνθετικό υλικό που θα εξασφαλίζει τις απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. ε περίπτωση 
ορειχάλκινου σώματος απαγορεύεται η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. 
των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη ύλη ή κόλληση. το σώμα των υδρομετρητών θα 
υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης της ροής με βέλη επαρκούς μεγέθους. Οι 
υδρομετρητές κατά τη μεταφορά τους θα φέρουν πλαστικά πώματα για την προστασία 
των σπειρωμάτων. 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. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει εκτύπωση 
γραμμωτού κώδικα (barcode) επί του καλύμματος /περικαλύμματος ή επί του μετρητικού 
μηχανισμού για την ανάγνωση της ταυτότητας του υδρομετρητή μέσω οπτικού 
αναγνώστη (barcode reader) ή της μορφή QR. 
Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος-περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να 
εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα. Η κάψουλα του μηχανισμού δεν θα 
θολώνει εσωτερικά, θα είναι αεροστεγώς κλεισμένη, θα εξασφαλίζει άριστη 
αναγνωσιμότητα μετρήσεων και θα φέρει βαθμό προστασίας IP68 από ανεξάρτητο φορέα. 
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Λύσεις με χρήση υαλοκαθαριστήρων δεν θα γίνονται αποδεκτές λόγω αναξιοπιστίας σε 
θέματα υγρασίας/θολότητας. 
Ως ονομαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar (ΜΑΡ16) και ως ελάχιστο εύρος 
θερμοκρασίας λειτουργίας 0,1έως 30°C (Σ30).Οι υδρομετρητές πρέπει να αντέχουν τη 
συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς 
να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. Για την αποφυγή πρόωρης καταστροφής 
του μηχανισμού εξαιτίας των φερτών υλικών πολύ μικρής διατομής (π.χ. άμμος) τα οποία 
δεν κατακρατούνται από το εσωτερικό φίλτρο, είναι απαραίτητο, το περιστρεφόμενο 
έμβολο καθώς και ο θάλαμος του μετρητή να φέρουν παράλληλες, ως προς τον άξονα 
περιστροφής, εγκοπές οι οποίες να εξασφαλίζουν την άμεση απομάκρυνση τους κατά την 
περιστροφή του εμβόλου. Επιπρόσθετα ο κατασκευαστής πρέπει να διενεργεί 
κατάλληλους ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του υδρομετρητή σε φερτά υλικά. 
Για την ευχερή ανάγνωση των ενδείξεων οι υδρομετρητές θα διαθέτουν περιστρεφόμενο 
κατά 350ο μηχανισμό.  
 
τη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε προς προμήθεια είδος. 
 
1.ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΟ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ ΔΙΑΣΟΜΗ DN15 
Ογκομετρικός υδρομετρητής με προεγκατεστημένη υποδομή για τηλεμέτρηση (AMR) 

ονομαστικής ονομαστική παροχή Q3=2,5 m3/h και ονομαστική διάμετρο DN15, οι 

υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

πείρωμα σύνδεσης: G3/4”B 
Μήκος: L=110mm 
Δυναμικό Εύρος:R=Q3/Q1 ≥ 500 
χέση: Q2/Q1 = 1,6 
χέση: Q4/Q3 = 1,25 
Κλάση θερμοκρασίας: min T50 
Κλάση πίεσης: MAP 16 
Έναρξη καταγραφής Qstart < 1 lt/h 

 
2.ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΟ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ ΔΙΑΣΟΜΗ DN20 
Ογκομετρικός υδρομετρητής ονομαστικής διατομής DN20, μήκους L=165mm, Q3= 4 m/h,
σώμα από ορείχαλκο ‐  κατασκευασμένος με MID (LNE250), κατάλληλο για εγκατάσταση 
σε αγωγούς πόσιμου νερού (ACS),με προεγκατεστημένη υποδομή για τηλεμέτρηση (AMR) 
 
3. ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΟ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ ΔΙΑΣΟΜΗ DN25 
Ογκομετρικός υδρομετρητής ονομαστικής διατομής DN25, μήκους L=260mm, Q3=6,3m/h
σώμα από ορείχαλκο ‐  κατασκευασμένος με MID (LNE250), κατάλληλο για εγκατάσταση 
σε αγωγούς πόσιμου νερού (ACS),με προεγκατεστημένη υποδομή για τηλεμέτρηση (AMR) 
 
4. ΥΛΑΣΖΩΣΟ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ ΔΙΑΣΟΜΗ DN80 
Υλατζωτός υδρομετρητής ονομαστικής διατομής DN80, μήκους L=350mm,Q3=63 m3/h  
σώμα από ορείχαλκο κατασκευασμένος με MID (LNE10913), κατάλληλο για εγκατάσταση 
σε αγωγούς πόσιμου νερού (ACS) με προεγκατεστημένη υποδομήγια τηλεμέτρηση (AMR) 
με αρθρωτές περιστρεφόμενες  φλάντζες για εύκολη εγκατάσταση. 
 
5. ΥΛΑΣΖΩΣΟ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ ΔΙΑΣΟΜΗ DN100 
Υλατζωτός υδρομετρητής ονομαστικής διατομής DN100, μήκους L=350mm,Q3=100m3/h  
σώμα από ορείχαλκο κατασκευασμένος με MID (LNE10913), κατάλληλο για εγκατάσταση 
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σε αγωγούς πόσιμου νερού (ACS) με προεγκατεστημένη υποδομήγια τηλεμέτρηση (AMR) 
με αρθρωτές περιστρεφόμενες  φλάντζες για εύκολη εγκατάσταση. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΓΟΡΕ ΦΡΗΗ  

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ  ΤΔΡΕΤΗ 

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου  ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ 
ΚΑΙ ΔΕΛΥΩΝ 

Άμφισσα, ΣΚ 33100   
Σηλ.:2265079197, 2265079198   
Fax: 22650 79194 CPV: 38421100-3 
E-mail: info@deyadelphi.gr   
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 
 

Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(χωρίς 
Υ.Π.Α.) 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 

Ογκομετρικός υδρομετρητής DN15    
350 

 
42,00€ 

 
14.700,00€ 

 
2 

Ογκομετρικός υδρομετρητής DN20 
  

 
10 

 
59,00€ 

 
590,00€ 

 
3 

Ογκομετρικός υδρομετρητής DN25   
10 

 
245,00€ 

 
2.450,00€ 

5 Υλατζωτός υδρομετρητής DN80  1 790,00€ 790,00€ 

6 Υλατζωτός υδρομετρητής DN100  1 985,00€ 985,00€ 

ΤΝΟΛΟ (χωρίς ΥΠΑ): 19.515,00€ 

ΥΠΑ (24%):  4.683,60€ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  24.198,60€ 
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ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

 


