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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 

                      Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 
Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 

E-mail:deyam2@otenet.gr 
 

 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.500,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Τεχνική Προδιαγραφή 1 (ΤΠ1) 
Δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου ψηφιακή ηλεκτρομαγνητική  

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ1) 

Δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου ψηφιακή ηλεκτρομαγνητική  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ Παραπομπή 

Δοσομετρικη 
αντλία 

Ψηφιακή, ηλεκτρομαγνητική και  
λειτουργία  με μικροεπεξεργαστή με max 
παροχή 2.0l/h και μανομετρικό 15.0 bar 

    

Κεφαλή 

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.  

    

Σώμα αντλίας 

Το σώμα της αντλίας θα είναι στιβαρό, 
κατασκευασμένο από πλαστικά υλικά 
αδιάβρωτα στα χημικά με βαθμό 
προστασίας ΙΡ 65. 

    

Μετώπη αντλίας 

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  
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Ρύθμιση της 
αντλίας 

H ρύθμιση της αντλίας θα γίνεται 
αυτόματα και χειροκίνητα. Με το χέρι θα 
ρυθμίζεται απ έυθειας 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. 

    

Στοπ αντλίας 
Η λειτουργία της αντλίας θα σταματά 
αυτόματα σε περίπτωση έλλειψης 
χλωρίου στο δοχείο. 

    

Εξαέρωση 
Η εξαέρωση θα γίνεται αυτόματα με 
ειδική βαλβίδα ενσωματωμένη στην 
δοσομετρική κεφαλή.  

    

Τροφοδοσία Η τροφοδοσία ορίζεται σε 220 V, 50 Hz.     

Θα συνοδεύεται 

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. 

    

Τοποθέτηση 

Η δοσομετρική αντλία θα πρέπει, να 
μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια βάση 
στήριξης, να συνοδεύεται με την 
αντίστοιχη πλαστική βάση της. 

    

Εγγύηση Τρία (3) χρόνια εγγύηση     

Δοχείο 
αποθήκευσης 

Δοχείο αποθήκευσης υποχλωριώδους 
νατρίου χωρητικότητας 200 λίτρων από 
ΡΕ βαρέως ημιδιαφανές τύπου 
σταθεροποιημένο σε UV. Διαστάσεις 500 
x 500 x 800 χιλ.     

 
 

Ανταλλακτικά Δοσομετρικών αντλιών 
Πίνακας  Τεχνικών Χαρακτηριστικών  

Δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου ψηφιακή ηλεκτρομαγνητική  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ Παραπομπή 

Βαλβίδες 
έγχυσης σε 

σωλήνα 
Τύπου μπίλιας με ελατήριο: PVDF     

Ποδοβαλβίδα  PVDF     

Βαλβίδα 
κατάθλιψης  

κομπλέ                                         
PVDF     

Σωλήνες 
σύνδεσης      

Από Teflon, για την κατάθλιψη 200m,  
20 atm     
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Τεχνική Προδιαγραφή 2 (ΤΠ2) 

Ηλεκτρόδιο μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου 
 

Πίνακας  Τεχνικών Χαρακτηριστικών  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 (ΤΠ2) 

Ηλεκτρόδιο μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ Παραπομπή 

Ηλεκτρόδιο 

Η μέτρηση θα πρέπει να είναι 
αμπερομετρική µε κλειστό ηλεκτρόδιο 
μεμβράνης, το οποίο θα ανταποκρίνεται 
στα υποχλωριώδη.  

    

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 
θεοκρασιών 
λειτουργίας 

2-45οC     

Εγγύηση 2 έτη     

Περιοχή 
μέτρησης 0,02-2mg Cl/l τουλάχιστον     

Ακρίβεια 
μέτρησης 

±0,05mg/l στο 1mg/lit και 0,03 στο 
0,2ppm     

Επαναληψιµότητα 
μέτρησης <5%     

Oλίσθηση <5% ανά µήνα 
    

Διάρκεια ζωής της 
μεμβράνης Τουλάχιστον 6 µήνες     

Θα συνοδεύεται 

Κάθε ηλεκτρόδιο θα συνοδεύεται  από 
δυο εφεδρικές μεμβράνες,  τον 
αντίστοιχο ηλεκτρολύτη και το αντίστοιχο 
καλώδιο σύνδεση με τον ύπαρχων  
controller. 
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Τεχνική Προδιαγραφή 3 (ΤΠ3) 
Μεμβράνες για τα ηλεκτρόδια μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου 

 
Πίνακας  Τεχνικών Χαρακτηριστικών  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3 (ΤΠ3) 

Μεμβράνες για τα ηλεκτρόδια μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ Παραπομπή 

Μεμβράνες 

Μεμβράνες για τα ηλεκτρόδια μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου συμβατά με τα 
υπάρχοντα ηλεκτρόδια  
MECL ½ MEMBRANE x 
ECL1/ECL2/ECL3, ως αναλώσιμα στα 
ήδη υπάρχοντα & εγκατεστημένα 
συστήματα χλωρίωσης. 

    

 
 

Τεχνική Προδιαγραφή 4 (ΤΠ4) 
Ηλεκτρολύτης κατά την διαδικασία μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου 

 
Πίνακας  Τεχνικών Χαρακτηριστικών  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 (ΤΠ4) 
Ηλεκτρολύτης για ηλεκτρόδια μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ Παραπομπή 

Ηλεκτρολύτης 

Ηλεκτρολύτης για ηλεκτρόδια μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, συμβατός με 
ηλεκτρολύτη τύπου  ELECTROLYT FOR 
ECL1,2,3 AMPEROMETRIC CELL, 
100M., ως αναλώσιμο στα ήδη 
υπάρχοντα & εγκατεστημένα συστήματα 
χλωρίωσης. 

    

 
 

Τεχνική Προδιαγραφή 5 (ΤΠ5) 
Φίλτρα διήθησης κατά την διαδικασία μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου 

 
Πίνακας  Τεχνικών Χαρακτηριστικών  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5 (ΤΠ5) 
Φίλτρα διήθησης του δείγματος ανάντη 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ Παραπομπή 

Φίλτρα διήθησης 
Φίλτρα διήθησης του δείγματος για την 
μέτρηση του υπολειμματικού χλωρίου 
 60 M /6X8 
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Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 
 

Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 

Η ΔΕΥΑΛ 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: 

1.  
Πλήρη στοιχεία 

του κατασκευαστή 
του υλικού 

Όνοµα, διεύθυνση, στοιχεία συμβατικής ή ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας 

2. Πιστοποιητικό 
κατά ISO 9001 

2008 του εργοστασίου κατασκευής & συναρμολόγησης των 
συσκευών 

3. 

Πλήρη τεχνικά 
φυλλάδια της 

κατασκευάστριας 
εταιρείας 

Θα αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

4. Φύλλο 
συμμόρφωσης  

Θα απαντά σημείο προς σημείο για την συμφωνία ή μη με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

5. Εγγύηση 

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.  

6. 
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.  

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

1.  

Προτεινόμενες  λύσεις    που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  ή 
υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται και δεν 
βαθμολογούνται.  

2. Απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

3. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
  Προμήθεια Εξοπλισμού Χλωρίωσης                                                                                                             

  6    

 
 

Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών 
 

Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών 
Η   αξιολόγηση   περιορίζεται: 
1.  Στον   έλεγχο   συμμόρφωσης   των   προσφερομένων   ειδών  

2. Στις προδιαγραφές της µελέτης  

3. Τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ  
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ    ΝΕΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ   ΔΕΥΑΛ 
     
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ                     ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ   ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ    ΧΗΜΙΚΟΣ    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                

 
 
 
 


