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Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100  
 Σει:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  

E-mail:deyam2@otenet.gr 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΕΛΕΣΗ:      Ππομήθεια Εξοπλιζμού Υλυπίυζηρ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ:  2/2016 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:     Ίδηνη πόξνη ΓΔΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 57.500,00 € ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ – ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Άπθπο 1ο - Ανηικείμενο ηηρ παπούζηρ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ ρισξίσζεο ζηηο 

Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Γέξαο, Πισκαξίνπ, Αγηάζνπ, Αγ. Παξαζθεπήο, Δξεζνύ- Αληηζζεο, Καιινλήο, 

Πέηξαο θαη Πνιηρλίηνπ. 

Η πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη από πόξνπο ηεο ΓΔΤΑΛ: 

 Κ.Α.: 12.06.010.04 (ΔΡΔΟ), Κ.Α.: 12.06.010.12 (ΠΛΩΜΑΡΙ), Κ.Α.: 12.06.010.06 (ΚΑΛΛΟΝΗ), 

Κ.Α.: 12.06.010.09 (ΠΟΛΙΥΝΙΣΟ), Κ.Α.: 12.06.010.10 (ΓΔΡΑ), Κ.Α.: 12.06.010.08 (ΑΓΙΑΟ), 

Κ.Α.: 12.06.010.07 (ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ) θαη Κ.Α.: 12.06.010.05 (ΠΔΣΡΑ). 

Η πξνκήζεηα δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 (ΦΔΚ-191 Α), «Πεξί θηλήηξσλ γηα ηελ 

ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο», ηνπ Ν.3463 (ΦΔΚ 114Α) «Κύξσζε Κώδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», ηεο Τ.Α. 11389/93 «Δληαίνο θαλνληζκόο πξνκεζεηώλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο» (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

 

Άπθπο 2ο – ςμβαηικά ζηοισεία ηηρ Ππομήθειαρ-ειπά ιζσύορ 

Σα ζπκβαηηθά ηεύρε θαη ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρύνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπο ηα 

παξαθάησ: 

1. Η ζύκβαζε ηεο Πξνκήζεηαο 

2. Η Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνύ 

3. Η Σερληθή Έθζεζε 

4. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

5. To Σηκνιόγην θαη ν Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

6. Η Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ 
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Άπθπο 3ο –Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ηελ ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ηνπ πξόρεηξνπ δεκόζηνπ 

δηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ ρακειόηεξε ηηκή κεηαμύ ησλ πξνζθνξώλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εληόο ηξηώλ 

κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

Άπθπο 4ο –Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

Σεσνική Πποδιαγπαθή 1 (ΣΠ1) 

Δοζομεηπική ανηλία ςποσλυπιώδοςρ ναηπίος τηθιακή ηλεκηπομαγνηηική 

Η πξνο πξνκήζεηα δνζνκεηξηθή αληιία πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Να είναι η δοζομεηπικη ανηλία τηθιακή, ηλεκηπομαγνηηική θαη  ιεηηνπξγία  κε 

κηθξνεπεμεξγαζηή κε max παξνρή 2.0l/h θαη καλνκεηξηθό 15.0 bar 

Η θεθαιή όπσο θαη όια ηα πιηθά θαηαζθεπήο πνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην ριώξην ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα από PVDF ηεθλόν. Η κεκβξάλε ζα είλαη από θαζαξό PTFE και όσι άλλο 

ςλικό με επικάλςτη PTFE. Σν ζώκα ηεο αληιίαο ζα είλαη ζηηβαξό, θαηαζθεπαζκέλν από 

πιαζηηθά πιηθά αδηάβξσηα ζηα ρεκηθά κε βαζκό πξνζηαζίαο ΙΡ 65 θαη ε εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη 

ζε δνρείν ή δάπεδν.  

ηελ κεηώπε, ε αληιία ζα θέξεη θσηεηλή νζόλε LCD θαη πιήθηξα επαθήο γηα ηελ ξύζκηζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο. ηελ νζόλε ζα εκθαλίδνληαη ην menu, νη παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο, ιάζε θαη 

ζπλαγεξκνί. Η αληιία ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ησλ πολλαπλών  λειηοςπγιών:  

ηαθεπή , πολλαπλαζιαζμό/διαίπεζη, ppm, 0/4-20 mA, Volt, %, ml/q  

H πύθμιζη ηηρ ανηλίαρ θα γίνεηαι αςηόμαηα και σειποκίνηηα. Με ην ρέξη ζα ξπζκίδεηαη απ 

έπζεηαο ηόζν ην κήθνο εκβνιηζκνύ όζν θαη ηεο ζπρλόηεηαο 0 – 100 %.. Η αθξίβεηα ξύζκηζεο ζα 

είλαη ≤ 1 %. H αληιία ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πνιιαπιαζηάδεη θαη λα δηαηξεί ηνπο εηζεξρόκελνπο 

παικνύο π.ρ ξνόκεηξν. Η ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ζα ζηακαηά απηόκαηα ζε πεξίπησζε έιιεηςεο 

ρισξίνπ ζην δνρείν. Η εμαέξσζε ζα γίλεηαη απηόκαηα κε εηδηθή βαιβίδα ελζσκαησκέλε ζηελ 

δνζνκεηξηθή θεθαιή.  

Η ηξνθνδνζία νξίδεηαη ζε 220 V, 50 Hz . 

Tελ αληιία ζα ζπλνδεύνπλ ε πνδνβαιβίδα – θίιηξν αλαξξόθεζεο, βαιβίδα έγρπζεο, 

δηαθόπηεο μεξάο ιεηηνπξγίαο (ηάζκεο), εύθακπην ζσιελάθη αλαξξόθεζεο από PVC θαη 

ζσιελάθη θαηάζιηςεο από PVDF 10m θαη  από  θαιώδην  ειεθηξηθήο  παξνρήο µήθνπο 2 m πνπ 

θαηαιήγεη ζε θηο ζνύθν. 

Η δνζνκεηξηθή αληιία ζα πξέπεη, λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νξηδόληηα βάζε ζηήξημεο, λα 

ζπλνδεύεηαη κε ηελ αληίζηνηρε πιαζηηθή βάζε ηεο θαη λα έρεη ηξία (3) ρξόληα εγγύεζε. 

Γνρείν απνζήθεπζεο ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ ρσξεηηθόηεηαο 200 ιίηξσλ από ΡΔ βαξέσο 

εκηδηαθαλέο ηύπνπ ζηαζεξνπνηεκέλν ζε UV. Γηαζηάζεηο 500 x 500 x 800ρηι. 
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ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

 Βαιβίδεο έγρπζεο ζε ζσιήλα: ηύπνπ κπίιηαο κε ειαηήξην: PVDF 

 Φίιηξν–Πνδνβαιβίδα:                                                          PVDF 

 Βαιβίδα θαηάζιηςεο  θνκπιέ:                                              PVDF 

 σιήλεο ζύλδεζεο:             από Teflon, γηα ηελ θαηάζιηςε 200m 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 (ΣΠ2) 

Ηλεκηπόδιο μέηπηζηρ ςπολειμμαηικού σλυπίος 

Η κέηξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ακπεξνκεηξηθή µε θιεηζηό ειεθηξόδην κεκβξάλεο, ην νπνίν 

ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα ππνρισξηώδε.  

 Αιζθηηήπαρ μέηπηζηρ: 

 Μέζνδνο ιεηηνπξγίαο: DPD1 

 Σύπνο: Κιεηζηνύ ηύπνπ, µε θπςειίδα δύν ειεθηξνδίσλ από ρξπζό, άξγπξν ή πιαηίλα. 

 Μεκβξάλε: από Σεθιόλ 

 Πεξηνρή PH: 6-9 

 Πεξηνρή πηέζεσλ ιεηηνπξγίαο: 0-1bar 

 Πεξηνρή ζενθξαζηώλ ιεηηνπξγίαο: 2-45νC Δγγύεζε: 2 έηε 

 Πεξηνρή κέηξεζεο: 0,02-2mg Cl/l ηνπιάρηζηνλ 

 Αθξίβεηα µκέηξεζεο: ±0,05mg/l ζην 1mg/lit θαη 0,03 ζην 0,2ppm 

 Δπαλαιεςηµόηεηα κέηξεζεο: <5% 

 Oιίζζεζε: <5% αλά µήλα 

 Γηάξθεηα δσήο ηεο κεκβξάλεο: Σνπιάρηζηνλ 6 µήλεο 

Κάζε ειεθηξόδην ζα ζπλνδεύεηαη  από δπν εθεδξηθέο κεκβξάλεο,  ηνλ αληίζηνηρν ειεθηξνιύηε θαη 

ην αληίζηνηρν θαιώδην ζύλδεζε κε ηνλ ύπαξρσλ  controller. 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3 (ΣΠ3) 

Μεμβπάνερ για ηα ηλεκηπόδια μέηπηζηρ ςπολειμμαηικού σλυπίος 

 Μεκβξάλεο γηα ηα ειεθηξόδηα κέηξεζεο ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ ζπκβαηά κε ηα ππάξρνληα 

ειεθηξόδηα  MECL ½ MEMBRANE x ECL1/ECL2/ECL3, σο αλαιώζηκα ζηα ήδε ππάξρνληα & 

εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα ρισξίσζεο. 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 (ΣΠ4) 

Ηλεκηπολύηηρ και ηλεκηπόδια μέηπηζηρ ηος ςπολειμμαηικού σλυπίος 

Ηιεθηξνιύηεο γηα ειεθηξόδηα κέηξεζεο ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ, ζπκβαηόο κε ειεθηξνιύηε ηύπνπ  

ELECTROLYT FOR ECL1,2,3 AMPEROMETRIC CELL, 100M., σο αλαιώζηκν ζηα ήδε 

ππάξρνληα & εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα ρισξίσζεο. 
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5 (ΣΠ5) 

Φίληπα διήθηζηρ ηος δείγμαηορ ανάνηη 

Φίιηξα δηήζεζεο ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ 60 M /6X8 

 

Άπθπο 5ο - ςµθυνία µε ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ - Σεσνικά ζηοισεία πποζθοπάρ 

Η ΓΔΤΑΛ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη νπνηαλδήπνηε έξεπλα ώζηε λα 

δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνδηαγξαθώλ από ηα πξνζθεξόκελα πιηθά. 

Κάζε πξνκεζεπηήο θαη γηα θάζε πξνζθεξόκελν πιηθό, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαζέζεη: 

 Πιήξε ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνύ, (όλνµα, δηεύζπλζε, ζηνηρεία ζπκβαηηθήο ή 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο). 

 Πηζηνπνηεηηθό θαηά ISO 9001: 2008 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο & ζπλαξκνιόγεζεο ησλ 

ζπζθεπώλ. 

 Πιήξε ηερληθά θπιιάδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, όπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Φύιιν ζπκκόξθσζεο πνπ ζα απαληά ζεκείν πξνο ζεκείν γηα ηελ ζπκθσλία ή κε κε ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. (επηζπλαπηόκελν ηεύρνο ‘’ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ’’). 

 Δγγύεζε ηξηώλ (3) εηώλ, ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 

ησλ πξνζθεξόκελσλ πιηθώλ-ζπζθεπώλ. ηελ εγγύεζε ζα αλαθέξεηαη ξεηά όηη ν 

πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη θάζε ζπζθεπή ή πιηθό ζην νπνίν ζα 

παξνπζηαζηνύλ θαηαζθεπαζηηθέο αζηνρίεο ή αηέιεηεο εληόο ηνπ ρξόλνπ ηεο εγγύεζεο. Η 

αληηθαηάζηαζε ζα γίλεη εληόο δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε 

ηεο ππεξεζίαο.  

 Πηζηνπνηεηηθό δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ θαηαιιειόηεηα όισλ ησλ ζπζθεπώλ & 

ησλ επηκέξνπο πιηθώλ απηώλ, γηα ρξήζε ζε πόζηκν λεξό. 

Όια αλεμαξηήησο ηα έγγξαθα, πεξηγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά, θιπ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ 

ζηελ πξνζθνξά ζα είλαη, ζηελ Διιεληθή γιώζζα ή ζηελ γιώζζα έθδνζήο ηνπο, πξσηόηππα ή 

θσηναληίγξαθα λόκηκα επηθπξσκέλα, θαη ζα ζπλνδεύνληαη απαξαίηεηα από κεηάθξαζε ζηα 

Διιεληθά, λόκηκα επηθπξσκέλε. Δμαίξεζε γίλεηαη γηα ηα ηερληθά ζύκβνια θαη ηνπο ηερληθνύο 

όξνπο.  

Πξνηεηλόκελεο  ιύζεηο    πνπ  παξνπζηάδνπλ  απνθιίζεηο  ή πζηέξεζε ζε ζρέζε µε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ, απνξξίπηνληαη θαη δελ 

βαζκνινγνύληαη. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο µε αζαθή ή ειιηπή ηερληθή πξνζθνξά. 

Πξνζθεξόκελα είδε πνπ ζα απνδεηρζεί όηη δελ πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο µειέηεο, ζα 

επηζηξαθνύλ θαη δελ ζα πιεξσζνύλ, αθόµα θαη µεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 
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Άπθπο 6ο – Σεσνική Αξιολόγηζη Πποζθοπών 

Η   αμηνιόγεζε   πεξηνξίδεηαη   ζηνλ   έιεγρν   ζπκκόξθσζεο   ησλ   πξνζθεξνκέλσλ   

εηδώλ   ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο µειέηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο. 
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