
 

 
 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       59.795,00 ΕΥΡΩ  
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ΤΕΥΧΟΣ  

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

- 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΚΑΛΑ,  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

(ΔΕΥΑΤ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια υδρομέτρων 

και εξαρτημάτων υδρομέτρων, 

έτους 2018» 

Αριθ. Διακήρυξης: 2/2018 

 



 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Τα είδη που προτίθεται να προμηθευτεί η ΔΕΥΑΤ είναι τα κάτωθι: 

Είδος με α/α: 1.1 

Υδρομετρητές  1/2" (ονομαστικής διατομής DN15), με σπείρωμα σύνδεσης G3/4"  
B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα 
ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 145-150 mm, ονομαστικής  πίεσης  
λειτουργίας 16 bar, με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ συνδέσεως τους (περ. 
3,5cm). Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 2,5 m3/h, βάσει της 
MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από 
την MID 2014/32/EE. 
Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 

Είδος με α/α: 1.2 

Υδρομετρητές  1/2"(ονομαστικής διατομής DN15), με σπείρωμα σύνδεσης G3/4"  
B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα 
ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 145-150 mm, ονομαστικής  πίεσης  
λειτουργίας 16 bar, με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ συνδέσεως τους (περ. 
3,5cm). Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 2,5 m3/h, βάσει της 
MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από 
την MID 2014/32/EE. Οι υδρομετρητές θα φέρουν προεγκατεστημένη υποδομή, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η μελλοντική ένταξη τους σε σύστημα απομακρυσμένης 
ανάγνωσης 
Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 

Είδος με α/α: 1.3 

Υδρομετρητές  1/2"( ονομαστικής διατομής DN15),  με σπείρωμα σύνδεσης G3/4"  
B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα 
ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 110 mm, ονομαστικής  πίεσης  
λειτουργίας 16 bar, με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ συνδέσεως τους (περ. 
3,5cm). Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 2,5 m3/h, βάσει της 
MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από 
την MID 2014/32/EE. 
Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

(ΔΕΥΑΤ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια υδρομέτρων 

και εξαρτημάτων υδρομέτρων, 

έτους 2018» 

Αριθ. Διακήρυξης: 2/2018 

 



 

Είδος με α/α: 2 

Υδρομετρητές  3/4"( ονομαστικής διατομής DN20),   με σπείρωμα σύνδεσης  G1"  
B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα 
ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 190 mm, ονομαστικής  πίεσης  
λειτουργίας 16 bar, με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα  ρακόρ συνδέσεως τους (περ. 
4.7cm). Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 4 m3/h, βάσει της 
MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από 
την MID 2014/32/EE.  
Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 

Είδος με α/α: 3 

Υδρομετρητές  1 1/2"( ονομαστικής διατομής DN40) με σπείρωμα σύνδεσης G2" 
B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα 
ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 300 mm, ονομαστικής  πίεσης  
λειτουργίας 16 bar,  με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ (περ. 6,7cm) 
συνδέσεως τους. Μεταλλικό κάλυμμα.  Μετρολογικής Κλάσης R160 - Q3 = 16 m3/h, 
βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που 
ορίζονται από την MID 2014/32/EE. 
Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 
 

Είδος με α/α: 4 

Υδρομετρητής τύπου Woltman 2" (ονομαστικής διατομής DN 50). Μετρολογικής 
κλάσης R100 βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και 
προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/EE. 
Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 
 

Είδος με α/α: 5 

Υδρομετρητής τύπου Woltman 2 1/2" (ονομαστικής διατομής DN 65). 
Μετρολογικής κλάσης R100 βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες 
τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/EE. 
Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 

Είδος με α/α: 6 

Υδρομετρητής τύπου Woltman 6" (ονομαστικής διατομής DN150). Μετρολογικής 
κλάσης R100 βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και 
προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/EE. 
Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 



Είδος με α/α: 7 

Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1/2" ενδ. τύπου CIM 314 ορειχάλκινοι Θ/Θ, με 
ορειχάλκινη λαβή. 
Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 

Είδος με α/α: 8 

Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1/2" ενδ. τύπου CIM 204 ΟΤ ορειχάλκινοι  
ρακόρ 3/4'' /Θ 1/2'', με ορειχάλκινη λαβή. 
Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 

Είδος με α/α: 9 

Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 3/4"  ενδ. τύπου CIM 314 ορειχάλκινοι Θ/Θ, με 
ορειχάλκινη λαβή. 

Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 

Είδος με α/α: 10 

Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1" ενδ. τύπου CIM 314 ορειχάλκινοι Θ/Θ, με 
ορειχάλκινη λαβή. 
Τιμή (αριθμητικά):  

Τιμή (ολογράφως):  

 
 
 
 

Τρίκαλα, ......./..../2018 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τιμή του τιμολογίου αυτού αφορά στην ανά τεμάχιο τιμή των υπό προμήθεια υλικών, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά στοιχεία. Στην ανά μονάδα μέτρησης τιμή δεν περιλαμβάνεται ο  
Φ.Π.Α. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1.1 

Υδρομετρητές  1/2" με σπείρωμα σύνδεσης G3/4"  
B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με 
προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, 
ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 145-150 mm 
με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ 
συνδέσεως τους (περ. 3,5cm). Μεταλλικό 
κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 2,5 
m3/h, βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες 
τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από 
την MID 2014/32/EE. 

τεμ. 1.340   

1.2 

Υδρομετρητές  1/2" με σπείρωμα σύνδεσης G3/4"  
B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με 
προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, 
ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 145-150 mm 
με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ 
συνδέσεως τους (περ. 3,5cm). Μεταλλικό 
κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 2,5 
m3/h, βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες 
τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από 
την MID 2014/32/EE. Οι υδρομετρητές θα φέρουν 
προεγκατεστημένη υποδομή, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η μελλοντική ένταξη τους σε 
σύστημα απομακρυσμένης ανάγνωσης. 

τεμ. 200   

1.3 

Υδρομετρητές  1/2" με σπείρωμα σύνδεσης G3/4"  
B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με 
προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, 
ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 110 mm με 
βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ συνδέσεως 
τους (περ. 3,5cm). Μεταλλικό κάλυμμα. 
Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 2,5 m3/h, 
βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες 
τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από 
την MID 2014/32/EE. 

τεμ. 100   

2 

Υδρομετρητές  3/4" με σπείρωμα σύνδεσης  G1"  
B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με 
προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, 
ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 190 mm με 
βαλβίδα αντεπιστροφής με τα  ρακόρ συνδέσεως 
τους (περ. 4.7cm). Μεταλλικό κάλυμμα. 
Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 4 m3/h, βάσει 
της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες 
τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από 
την MID 2014/32/EE.  
 

τεμ. 10   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια υδρομέτρων, και 
εξαρτημάτων υδρομέτρων, έτους 2018» 
Αριθ. Διακήρυξης: 2/2018 
 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

3 

Υδρομετρητές  1 1/2"  με σπείρωμα σύνδεσης 
G2" B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με 
προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, 
ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 300 mm με 
βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ (περ. 
6,7cm) συνδέσεως τους. Μεταλλικό κάλυμμα.  
Μετρολογικής Κλάσης R160 - Q3 = 16 m3/h, 
βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες 
τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από 
την MID 2014/32/EE. 

τεμ. 5   

4 

Υδρομετρητής τύπου Woltman 2"  
(DN 50). Μετρολογικής κλάσης R100 βάσει της 
MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις 
και προσθήκες που ορίζονται από την MID 
2014/32/EE. 

τεμ. 1  
 

5 

Υδρομετρητής τύπου Woltman 2 1/2"  
(DN 65). Μετρολογικής κλάσης R100 βάσει της 
MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις 
και προσθήκες που ορίζονται από την MID 
2014/32/EE. 

τεμ. 2  
 

6 

Υδρομετρητής τύπου Woltman 6"  
(DN 150). Μετρολογικής κλάσης R100 βάσει της 
MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις 
και προσθήκες που ορίζονται από την MID 
2014/32/EE. 

τεμ. 2  
 

7 
Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1/2" ενδ. τύπου CIM 
314 ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή. 

τεμ. 400  
 

8 
Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1/2" ενδ. τύπου CIM 
204 ΟΤ ορειχάλκινοι ρακόρ 3/4'' /Θ 1/2'', με 
ορειχάλκινη λαβή. 

τεμ. 100  
 

9 
Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 3/4"  ενδ. τύπου CIM 
314 ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή 

τεμ. 100   

10 
Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1" ενδ.  
τύπου CIM 314 ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη 
λαβή 

τεμ 50   

 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

 

 

Η προσφορά επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. ............% 

 

Τρίκαλα, ….../..…./ 2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

…………………………………. 

 


