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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

 
Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της παρούσης 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού 
χλωρίωσης στις ∆ηµοτικές Ενότητες Ευεργέτουλα, Θερµής, Μανταµάδου & 
Μήθυµνας. 
Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από πόρους της ∆ΕΥΑΛ 
Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α), «Περί 
κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», του 
Ν.3463 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», της Υ.Α. 
11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
 
Άρθρο 2ο – Συµβατικά στοιχεία της Προµήθειας-Σειρά ισχύος 
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της προµήθειας µε βάση τα οποία θα γίνει η 
ανάθεση και η εκτέλεση της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε 
περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους τα παρακάτω: 

1. Η σύµβαση της Προµήθειας 
2. Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού 
3. Η Τεχνική Έκθεση 
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές 
5. To Τιµολόγιο και ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
6. Η Προσφορά του Αναδόχου 

 
 
Άρθρο 3ο –Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε την συνοπτική διαδικασία του 
πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και 
συµπλήρωση τιµολογίου µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή        
µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την 
προµήθεια και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που αφορούν την 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού στις θέσεις που 
προσδιορίζονται εντός πέντε (5) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 
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Άρθρο 4ο –Τεχνικές Προδιαγραφές 
  

Τεχνική Προδιαγραφή 1 (ΤΠ1) 
∆οσοµετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου ψηφιακή 
ηλεκτροµαγνητική (Σύστηµα χλωρίωσης τύπου Α) 

 
Η προς προµήθεια δοσοµετρική αντλία πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα 
εξής χαρακτηριστικά: 
Να είναι δοσοµετρική αντλία  ηλεκτροµαγνητική, διαφραγµατική, θα έχει 
ψηφιακή οθόνη και  λειτουργία  µε µικροεπεξεργαστή µε max παροχή 2.0l/h 
και µανοµετρικό 12.0 bar 
Η κεφαλή όπως και όλα τα υλικά κατασκευής που θα έρχονται σε επαφή µε το 
χλώριο θα είναι κατασκευασµένα από PVDF τεφλόν. Η µεµβράνη θα είναι 
από καθαρό PTFE και όχι άλλο υλικό µε επικάλυψη PTFE. Το σώµα της 
αντλίας θα είναι στιβαρό, κατασκευασµένο από πλαστικά υλικά αδιάβρωτα 
στα χηµικά µε βαθµό προστασίας ΙΡ 65 και η εγκατάσταση θα γίνεται σε 
δοχείο ή δάπεδο.  
Στην µετώπη, η αντλία θα φέρει φωτεινή οθόνη LCD και πλήκτρα επαφής για 
την ρύθµιση και λειτουργία της αντλίας. Στην οθόνη θα εµφανίζονται το menu, 
οι παράµετροι λειτουργίας, λάθη και συναγερµοί. Η αντλία θα έχει την 
δυνατότητα των πολλαπλών  λειτουργιών:  
Σταθερή , πολλαπλασιασµό/διαίρεση, ppm, 0/4-20 mA, Volt, %, ml/q  
H ρύθµιση της αντλίας θα γίνεται αυτόµατα και χειροκίνητα. Με το χέρι θα 
ρυθµίζεται απ ευθείας τόσο το µήκος εµβολισµού όσο και της συχνότητας 0 – 
100 %.. Η ακρίβεια ρύθµισης θα είναι ≤ 1 %. H αντλία θα έχει την δυνατότητα 
να πολλαπλασιάζει και να διαιρεί τους εισερχόµενους παλµούς π.χ ροόµετρο. 
Η λειτουργία της αντλίας θα σταµατά αυτόµατα σε περίπτωση έλλειψης 
χλωρίου στο δοχείο. Η εξαέρωση θα γίνεται αυτόµατα µε ειδική βαλβίδα 
ενσωµατωµένη στην δοσοµετρική κεφαλή.  
Η τροφοδοσία ορίζεται σε 220 V, 50 Hz . 
Tην αντλία θα συνοδεύουν η ποδοβαλβίδα – φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα 
έγχυσης, διακόπτης ξηράς λειτουργίας ( Στάθµης ), εύκαµπτο σωληνάκι 
αναρρόφησης από PVC και σωληνάκι κατάθλιψης από PVDF 10m και  από  
καλώδιο  ηλεκτρικής  παροχής µήκους 2 m που καταλήγει σε φις σούκο. 
Η δοσοµετρική αντλία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να µπορεί να 
τοποθετηθεί σε οριζόντια βάση στήριξης, να συνοδεύεται µε την αντίστοιχη 
πλαστική βάση της και να έχει τρία (3) χρόνια εγγύηση. 
∆οχείο αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου χωρητικότητας 200 λίτρων 
από ΡΕ ηµιδιαφανές βαρέως  τύπου σταθεροποιηµένο σε UV. ∆ιαστάσεις 500 
x 500x800 χιλ. 
 
Aνταλλακτικά 

• Βαλβίδες έγχυσης σε σωλήνα: τύπου µπίλιας µε ελατήριο: PVDF 

• Φίλτρο –Ποδοβαλβίδα:                                                         PVDF 

• Βαλβίδα αναρρόφησης κοµπλέ:                                           PVDF 

• Σωλήνες σύνδεσης      : από Teflon, για την κατάθλιψη 200m 
 
 

Τεχνική Προδιαγραφή 2 (ΤΠ2) 
Συµπληρωµατικό σύστηµα χλωρίωσης (Σύστηµα χλωρίωσης τύπου Β) 

1.Αντλία επανακυκλοφορίας 
Φυγοκεντρική, επιφάνειας µονοφασική, στα 220 volt,0.5 Hp και παροχή 
5 l/min, 2800 στρ/ λεπτό, είσοδος/ έξοδος 1 ιντα  
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2 Ηλεκτρόδιοo µµέτρησης υπολειµµατικού χλωρίου –controller  
Η µέτρηση θα πρέπει να είναι αµπεροµετρική µε κλειστό ηλεκτρόδιο 
µεµβράνης, το οποίο θα αποκρίνεται στα υποχλωριώδη. Η ρύθµιση θα 
γίνεται µε την παροχή σήµατος 4-20mA σε δοσιµετρική αντλία.Το 
σύστηµα συµπεριλαµβάνει αισθητήρα µέτρησης (ηλεκτρόδιο), εξάρτηµα 
τοποθέτησης του αισθητήρα, κυκλοφορητή δηµιουργίας ροής και 
σωληνώσεις και επεξεργαστή σήµατος του αισθητήριου. 
Θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
α) Αισθητήρας µέτρησης: 
Μέθοδος λειτουργίας: DPD1 
Τύπος: Κλειστού τύπου, µε κυψελίδα δύο ηλεκτροδίων από 
χρυσό, άργυρο ή πλατίνα. Μεµβράνη: από Τεφλόν 
Περιοχή PH: 6-9 
Περιοχή πιέσεων λειτουργίας: 0-1bar 

Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας: 2-45οC Εγγύηση: 3 έτη 
Περιοχή µέτρησης: 0,02-2mg Cl/l τουλάχιστον 
Ακριβεια µέτρησης: ±0,05mg/l στο 1mg/lit και 0,03 στο 0,2ppm 
Επαναληψιµότητα µέτρησης: <5% 
Oλίσθηση: <5% ανά µήνα 
∆ιάρκεια ζωής της µεµβράνης: Τουλάχιστον 6 µήνες 
β) Εξάρτηµα τοποθέτησης του αισθητήρα: 
Το εξάρτηµα τοποθέτησης θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από 
πολυµερές διαφανές υλικό, το οποίο να επιτρέπει την οπτική επαφή µε τον 
αισθητήρα. Θα πρέπει να διαθέτει αισθητήρα ροής, ο οποίος να διακόπτει 
την µέτρηση του ηλεκτρόδιου σε περίπτωση που η ροή του νερού είναι 
εκτός των ορίων λειτουργίας του αισθητήρα. 
γ) Τοπικός υπολογιστής/ Επεξεργαστής σήµατος κατάλληλος για 
τηελεχειρισµό και τηλένδειξη 
Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: 
1) Είσοδο για το προσφερόµενο αισθητήριο 
2) Είσοδο για διακόπτη ροής από το εξάρτηµα τοποθέτησης του αισθητήρα 
3) Έξοδο για σήµα 4-20mA, (µε δυνατότητα αντιστροφής) κατάλληλο για  την 
απ’ ευθείας σύνδεση και ρύθµιση της δοσιµετρικής αντλίας. Η έξοδος αυτή 
θα πρέπει να διαθέτει έλεγχο PID. 
4) Έξοδο για ρελέ συναγερµού αν οι µετρούµενες τιµές είναι εκτός ορίων 
5) Ασύρµατη επικοινωνία: GPRS/GSM 
6) Προστασία από κεραυνούς και υπερτάσεις 
7) ∆ιακριτική ικανότητα οθόνης 0,01ppm 
8) Τροφοδοσία : 220 V, 50 Hz, IP 65 
9) Εγκατάσταση σε τοίχο 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει στην προσφορά αναλώσιµα για 6 
αλλαγές µεµβράνης και ηλεκτρολύτη τουλάχιστον. 
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Τεχνική Προδιαγραφή 3 (ΤΠ3) 
Φορητό Φωτόµετρο 

Το φορητό φωτόµετρο θα χρησιµοποιηθεί για την µέτρηση του 
υπολειµµατικού χλωρίου στο πόσιµο νερό. Θα πρέπει να χρησιµοποιεί την 
µέθοδο DPD και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Περίβληµα: από πλαστικό πολυµερές 
- Πληκτρολόγιο: αδιάβροχο , ανθεκτικό σε οξέα και διαλύτες 
- Θυρίδα δείγµατος: αδιάβροχη 
- Οπτική πηγή: LED µε αντιστάθµιση θερµοκρασίας στα 528nm περίπου 
- Τροφοδοσία: Μπαταρία επαρκής για 500 µετρήσεις τουλάχιστον 
- Αυτόµατο κλείσιµο (Auto off) 

- Θερµοκρασία περιβάλλοντος: 5o C ÷ 40ο C 
- Σχετική υγρασία περιβ.: 30 – 90 % , µη συµπυκνούµενη 
- CE συµβατότητα: DIN EN 50 081-1 , VDE 0839 µέρος 81-1 1993-03 
                               DIN EN 50 082-2 , VDE 0839 µέρος 82-2 1996-02 
- Οπτικό φίλτρο: 528 mm µε περιοχή ± 20 nm 
- Περιοχή µέτρησης: 0,02 – 2 mgCl/l  τουλάχιστον 
- Ακρίβεια µέτρησης: ± 0,05 mg/l στο 1 mg/l 

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει στην προσφορά 
αναλώσιµα για 1000 µετρήσεις υπολειµµατικού χλωρίου. 

 
 

Τεχνική Προδιαγραφή 4 (ΤΠ4) 
Αντλία Βαρελιών 

Η αντλία κάθετης ανάρτησης (βαρελαντλία) πρέπει να είναι κατάλληλη για 
άντληση λεπτόρευστων ή ελαφρώς παχύρευστων διαβρωτικών υγρών , 
όπως υποχλωριώδους νατρίου , µε ειδική στεγανοποίηση και θα έχει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 
- Μέγιστη Παροχή :  ≥  160 lt / min 
- Μέγιστο µανοµετρικό ύψος :  ≥ 8 m 
- Μήκος εµβαπτίσεως :   1200 mm 
- Υλικό κατασκευής στελέχους: PVDF  
- Υλικό κατασκευής άξονα : SS 316 ή HC 
-Στεγανοποίηση τύπου seal less (χωρίς στυπιοθλίπτη) 
- Μέγιστη διάµετρος στελέχους:  40 mm 
-Αξονας HC 
- Κινητήρας :  µονοφασικός , 50 Hz , προστασίας ΙΡ 54 
τουλάχιστον κέλυφος από ΡΡ ή PVDF ή άλλο κατάλληλο 
υλικό ισχύς  ≥  500 Wµε διακόπτη On-Off µε θερµικό 
προστασίας καλώδιο  5 m τουλάχιστον, µε φις 

-Μπιστολάκι για την έγχυση του υποχλωριώδους νατρίο 
από PP και σωλήνας κατάλληλος για χλώριο 1’’ 10 
µέτρων. 
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Άρθρο 5ο - Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά 
στοιχεία προσφοράς. 

 
Η ∆ΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει οποιανδήποτε 
έρευνα ώστε να διασφαλίσει την ικανοποίηση των παραπάνω 
προδιαγραφών από τα προσφερόµενα υλικά. Κάθε προµηθευτής και για 
κάθε προσφερόµενο υλικό, είναι υποχρεωµένος να παραθέσει: 

• Πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού, (όνοµα, 
διεύθυνση, στοιχεία συµβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας). 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2008 του εργοστασίου 
κατασκευής & συναρµολόγησης των συσκευών. 

• Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας, όπου 
θα αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

• Φύλλο συµµόρφωσης που θα απαντά σηµείο προς σηµείο για 
την συµφωνία ή µη µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

• Εγγύηση τριών (3) ετών, του προµηθευτή και του οίκου 
κατασκευής για την καλή λειτουργία των προσφερόµενων 
υλικών-συσκευών. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο 
προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει κάθε 
συσκευή ή υλικό στο οποίο θα παρουσιαστούν 
κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου της 
εγγύησης. Η αντικατάσταση θα γίνει εντός δέκα (10) 
τουλάχιστον ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της 
υπηρεσίας.  

• Πιστοποιητικό διαπιστευµένου εργαστηρίου για την 
καταλληλότητα όλων των συσκευών & των επιµέρους υλικών 
αυτών, για χρήση σε πόσιµο νερό. 

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά, κλπ που θα 
συµπεριληφθούν στην προσφορά θα είναι, στην Ελληνική γλώσσα ή στην 
γλώσσα έκδοσής τους, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα νόµιµα επικυρωµένα, 
και θα συνοδεύονται απαραίτητα από µετάφραση στα Ελληνικά, νόµιµα 
επικυρωµένη. Εξαίρεση γίνεται για τα τεχνικά σύµβολα και τους τεχνικούς 
όρους.  
Προτεινόµενες  λύσεις    που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  ή υστέρηση σε 
σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 
υλικών, απορρίπτονται και δεν βαθµολογούνται. Επίσης, απορρίπτονται 
προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. Προσφερόµενα είδη που 
θα αποδειχθεί ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις της µελέτης, θα επιστραφούν 
και δεν θα πληρωθούν, ακόµα και µετά την κατακύρωση της προµήθειας. 
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Άρθρο 6ο -  Τεχνική 
Αξιολόγηση Προσφορών 

 
Η   αξιολόγηση   περιορίζεται   στον   έλεγχο   συµµόρφωσης   των   

προσφεροµένων   ειδών   στις προδιαγραφές της µελέτης και τις απαιτήσεις 
της υπηρεσίας. 

 
 
 
 
 
    O                                                                            Η 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                         ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ  
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                                 ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
          Ο 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ 
 
 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


