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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Γενικά 

 

 Οι παρούσα Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 

σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο 

Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 

 

 Στο επόμενο κεφάλαιο μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές 

(Ε.Τ.Ε.Π.) οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο παρόν έργο. Οι προδιαγραφές αυτές όπως και οποιεσδήποτε 

άλλες προδιαγραφές αναφερόμενες στα άρθρα του τιμολογίου μελέτης αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά 

της. 

 

 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των Τ.Π. από την Κοινοτική 

Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα 

κατάθεσης των προσφορών, δια ειδικής επιστολής. 

 

Στην αντίθετη περίπτωση: 

 

 α.στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης. 

 β.στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με το ΚτΕ 

στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται 

οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό 

κίνδυνο. 

 

Συμπληρωματικές Προδιαγραφές 

 

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κλπ) που 

δενκαλύπτονται από: 

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ  

 θα εφαρμόζονται: 

 

 τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 

(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με 

τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:  
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α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 

αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση 

της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 

καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 

απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 

τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον 

οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - 

μέλος. 

 

γ. Οι Εθνικές τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Κατασκευών (Υ.ΠΕ.ΚΑ.) ή του προγενέστερου Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας  και Δημοσίων έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) και Υπουργείου Δημοσίων Έργων 

(Υ.Δ.Ε) καθ΄ ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις 

της παρούσας ΤΣΥ. 

 

δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO 

(International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 

ε Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών 

για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση όπως 

δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 3346Β/14-12-2012 ύστερα από την απόφαση του υφυπουργού 

ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, υποδομών, μεταφορών και δικτύων. 

 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 
Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 

 

Ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. 

Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του 

αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την 

εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει 

από την εφαρμογή των. 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
 Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων των παρουσών Τ.Π. και των σχετικών και/ή 

αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν 
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γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία 

συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό 

άρθρο περί του αντιθέτου. 

 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 

 
Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας 

περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα 

φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:  

 

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση απόθεσης 

6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

8. Το καθαρό βάρος, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 

 

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

 

Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 

 

2. Εθνικές τεχνικές Προδιαγραφές με εφαρμογή στο παρόν έργο. 

 

Τ.Π.1. Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων.  

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-02-04-00-00. 
 

Τ.Π.2. Εκσκαφές ορυγμάτων υπόγειων δικτύων.  

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-01-03-01. 
 

Τ.Π.3. Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-02-05-00-00. 
 

Τ.Π.4. Καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-02-05-00-00. 
 

Τ.Π.5. Επανεπιχώση ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-01-03-02. 
 

Τ.Π.6. Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-02-07-02-00. 
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Τ.Π.7. Ικριώματα. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-01-03-00-00. 
 

Τ.Π.8. Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-01-04-00-00. 
 

Τ.Π.9. Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-01-01-01-00. 
 

Τ.Π.10. Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-01-01-02-00. 
 

Τ.Π.11. Συντήρηση σκυροδέματος. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-01-01-03-00. 
 

Τ.Π.12. Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-01-01-05-00. 
 

Τ.Π.13. Εργοταξικά συγκροτήμτα παραγωγής σκυροδέματος. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-01-01-04-00. 
 

Τ.Π.14. Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-01-01-07-00. 
 

Τ.Π.15. Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-01-02-01-00. 
 

Τ.Π.16. Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-05-02-01-00. 
 

Τ.Π.17. Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-06-08-03 
 

Τ.Π.18. Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις 
υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-04-03-00 
 

Τ.Π.19. Αντιμετώπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. κατά τις εκσκαφές. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-02-08-00-00 
 

Τ.Π.20. Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-05-03-03-00 
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Τ.Π.21. Ασφαλτική προεπάλειψη. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-05-03-11-01. 
 

Τ.Π.22. Ασφαλτική στρώσεις κλειστού τύπου. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-05-03-11-04. 
 

Τ.Π.23. Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-05-01-02. 
 

Τ.Π.24. Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-05-01-04. 
 

Τ.Π.25. Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops). 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-05-02-02. 
 

Τ.Π.26. Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-05-02-03. 
 

Τ.Π.27. Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-05-02-04. 
 

Τ.Π.28. Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-05-02-05. 
 

Τ.Π.29. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-06-07-02. 
 

Τ.Π.30. Βαθμίδες Φρεατίων. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-07-01-05. 
 

Τ.Π.31. Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-07-02-01. 
 

Τ.Π.32. Σιδηρά Κουφώματα. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-03-08-02-00. 
 

Τ.Π.33. Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-06-02-01. 
 

Τ.Π.34. Βαλβίδα εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-06-07-07. 
 

Τ.Π.35. Ταινείες σήμανσης υπογείων δικτύων. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-06-08-01. 
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Τ.Π.36. Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-06-08-03. 
 

Τ.Π.37. Αποκατάσταση καρασπεδόρειθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-06-08-04. 
 

Τ.Π.38. Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευων υδραυλικών έργων. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-07-02-01. 
 

Τ.Π.39. Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-10-01-00. 
 

Τ.Π.40. Πινακίδες σταθερού ππεριεχομένου. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-05-04-06-00. 
 

Τ.Π.41. Κουφώματα αλουμινίου. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-03-08-03-00. 
 

Τ.Π.42. Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-02-02-00. 
 

Τ.Π.43. Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-03-06-01-01. 
 

Τ.Π.44. Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου’. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-03-03-01-00. 
 

Τ.Π.45. Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές’. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-03-07-02-00. 
 

Τ.Π.46. Δοκιμαστικές Αντλήσεις Υδρογώτρησης’. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-09-06-00. 
 

Τ.Π.47. Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-09-01-00. 
 

Τ.Π.48. Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης. 

ΕΛ.Ο.Τ.  Τ.Π. 1501-08-09-05-00. 
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3. Εθνικές τεχνικές Προδιαγραφές συστημάτων χλωρίωσης 

 
Σύστημα χλωρίωσης πόσιμου νερού τύπου Α 
 
Η προς προμήθεια δοσομετρική αντλία πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: 

Να είναι δοσομετρική αντλία ηλεκτρομαγνητική, διαφραγματική, να έχει ψηφιακή οθόνη και λειτουργία με 

μικροεπεξεργαστή με μέγιστη παροχή 2.0 l/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 από κάποιο 

άλλο υλικό με επικάλυψη PTFE. Το σώμα της αντλίας θα είναι στιβαρό, κατασκευασμένο από 

πλαστικά υλικά αδιάβρωτα στα χημικά με βαθμό προστασίας IP65 και η εγκατάσταση θα γίνεται σε 

δοχείο ή δάπεδο.  

Στη μετώπη, η αντλία θα φέρει φωτεινή οθόνη LCD και πλήκτρα επαφής για την ρύθμιση και λειτουργία της 

αντλίας. Στην οθόνη θα εμφανίζονται το μενού, οι παράμετροι λειτουργίας, σφάλματα/λάθη και 

συναγερμοί. Η αντλία θα έχει την δυνατότητα των εξής πολλαπλών λειτουργιών: Σταθερή, 

πολλαπλασιαμό/διαίρεση, ppm 0/4-20mA, Volt, %, ml/q 

Η ρύθμιση της αντλίας θα γίνεται αυτόματα και χειροκίνητα. Χειροκίνητα θα ρυθμίζεται απευθείας τόσο το 

μήκος εμβολισμού όσο και της συχνότητας 0-100%. Η ακρίβεια ρύθμισης θα είναι μικρότερη από ή 

ίση με 1%. Η αντλία θα έχει την δυνατότητα να πολλαπλασιάζει και να διαιρεί τους εισερχόμενους 

παλμούς πχ 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 220V, 50Hz. 

Την αντλία θα συνοδεύουν η ποδοβαλβίδα – φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα έγχυσης, διακόπτης ξηράς 

λειτουργίας (Στάθμης), εύκαμπτο σωληνάκι αναρρόφησης από PVX και σωληνάκι κατάθλιψης από 

PVDF 10m και από καλώδιο ηλεκτρικής παροχής κατάλληλου μήκους που καταλήγει στον 

ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας.  

Η δοσομετρική αντλία θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια βάση στήριξης, να συνοδεύεται με 

την αντίστοιχη πλαστική βάση της και να έχει τρία (3) χρόνια εγγύηση.  

Στο σύστημα χλωρίωσης περιλαμβάνεται η προμήθεια δοχείου αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου 

χωρητικότητας 200 λίτρων από PE ημιδιαφανές βαρέως τύπου σταθεροποιημένο σε UV.  

Στο σύστημα χλωρίωσης περιλαμβάνεται η προμήθεια ανταλλακτικών: 

 

 Βαλβίδες έγχυσης σε σωλήνα τύπου μπίλιας με ελατήριο PVDF (8 τεμάχια) 

 Φίλτρο – ποδοβαλβίδα PVDF (4 τεμάχια) 

 Βαλβίδα αναρρόφησης κομπλέ PVDF (4 τεμάχια) 

 Σωλήνες σύνδεσης από τεφλόν για την κατάθλιψη (50 μέτρα) 
 
Σύστημα χλωρίωσης πόσιμου νερού τύπου Β 
 

Για τον έλεγχο και την ρύθμιση της τιμής του υπολειμματικού χλωρίου, θα εγκατασταθεί σύστημα 
χλωρίωσης αποτελούμενο από τα παρακάτω μέρη: 
 
1.Ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου του υπολειμματικού χλωρίου και ρύθμισης της λειτουργίας της δοσομετρικής 

διάταξης χλωρίωσης 
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Το ηλεκτρονικό όργανο θα έχει τη δυνατότητα μέσω αναλογικού σήματος 4-20 mΑ να ελέγχει τη 
συχνότητα των εμβολισμών της δοσομετρικής αντλίας ώστε να ρυθμίζεται η τιμή του ελεύθερου χλωρίου 
στην κατάλληλη τιμή. 

 
Χαρακτηριστικά οργάνου 
 

 Πλαστικό κιβώτιο 

 Τεχνολογία μικροεπεξεργαστή SMD 

 Αλφαριθμητική οθόνη LCD φωτιζόμενη 

 Δύο ανεξάρτητα σημεία ρύθμισης (set-point) 

 Δύο ρυθμιζόμενες ψηφιακές έξοδοι 

 Αυτόματη & χειροκίνητη αντιστάθμιση θερμοκρασίας 

 Δύο ρυθμιζόμενες έξοδοι 4-20mA 

 Σειριακή έξοδος για σύνδεση με υπολογιστή ή GSM 

 Ημερήσιος και εβδομαδιαίος προγραμματισμός για αυτόματη προγραμματισμένη δοσομέτρηση 

 Δύο σημεία ρύθμισης αισθητηρίου 

 Γαλβανικά απομονωμένα κυκλώματα 

 Ρύθμιση υστέρησης 

 Ρύθμιση καθυστέρησης 

 Αφαιρούμενη κλέμα καλωδιώσεων 
 
 Επιπλέον το όργανο θα διαθέτει κάρτα μνήμης στην οποία θα αποθηκεύονται οι μετρήσεις του 
υπολειμματικού χλωρίου (4 έως 8 μετρήσεις ανά λεπτό). 
 Σε μορφή πίνακα θα απεικονίζονται οι χρονικές στιγμές στις οποίες έχει προκύψει μέτρηση 
υπολειμματικού χλωρίου πάνω από το όριο. 
 Τα ανωτέρω είδη (αισθητήριο, θήκη, όργανο ελέγχου) θα είναι συναρμολογημένα πάνω σε πλαίσιο 
και έτοιμα για σύνδεση με την παροχή νερού όπου θα ελέγχεται η τιμή του υπολειμματικού χλωρίου. Στο ίδιο 
πλαίσιο θα υπάρχει φίλτρο νήματος 50μm για τη φίλτρανση του νερού επαφής με το αισθητήριο. 
 
2.Αισθητήριο υπολειμματικού χλωρίου αμπερομετρικού τύπου 
Η μέτρηση δεν θα παρεμποδίζεται από την ταυτόχρονη παρουσία ισοκυναουρικού οξέος, κροκιδωτικών και 

απορρυπαντικών. 
Θα είναι εκλεκτικό αισθητήριο μέτρησης του ελεύθερου ανόργανου και οργανικού χλωρίου.  
Περιοχή μέτρηση : :0-2 ppm  
pH λειτουργίας : 4-12 
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας : 450C 
Απαιτούμενη ροή επαφής με το αισθητήριο  : 30-40l/h 
Η βαθμονόμηση του αισθητηρίου θα γίνεται με ένα σημείο ελέγχου. 
Το αισθητήριο χλωρίου θα είναι τοποθετημένο σε ειδική θήκη με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 Υλικό κατασκευής plexiglass και PP 

 Ρυθμιστή ροής με βελονοειδή βαλβίδα  

 Επαγωγικό διακόπτη ώστε σε περίπτωση χαμηλής ροής νερού στο αισθητήριο να διακόπτεται η 
χλωρίωση 

 Βάνα δειγματοληψίας 
 
3.Δοσομετρική διάταξη χλωρίωσης 
Η δοσομετρική αντλία θα είναι κατάλληλη για να δεχτεί σήμα 4-20mA για αναλογική λειτουργία. 

 Μέγιστη παροχή : 2 lt/hr 

 Μέγιστη πίεση  : 10 bar  

 Με εξ'ολοκλήρου πλαστικό κιβώτιο ανθεκτικό στη διάβρωση και στα οξέα 

 std βαλβίδες από viton 

 Ενσωματωμένη είσοδος για σύνδεση με πλωτεροδιακόπτη  

 Βαθμός  προστασίας: IP65 

 Ηλεκτρική παροχή: 230VAC, 50-60HZ 

 Ενσωματωμένο ρολόϊ 

 Ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης 

 Ενσωματωμένος βομβητής και εξόδους ρελέ 
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 Δυνατότητα ενεργοποίησης από εξωτερική εντολή  
 
Η δοσομετρική αντλία θα συνοδεύεται από τις διασυνδετικές σωληνώσεις της ήτοι: 
Γραμμή αναρρόφησης με:  

 Βαλβίδα αντεπιστροφής  

 Φίλτρο  αναρρόφησης 

 2 m σωλήνα PVC  4/6 
Γραμμή κατάθλιψης με: 

 Βαλβίδα  έγχυσης. 

 2 m εύκαμπτο σωλήνα 4/6 από PE 
Θα συνοδεύεται από τεστ κιτ μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου. 
 
4. Αντλία ανακυκλοφορίας (2 ΤΕΜ) 
Πλαστική αντλία φυγοκεντρική με άξονα για νερό με χλώριο.με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Παροχή απο 3 έως 5 m3/h 
Μονοφασική 
Μανομετρικό έως 50 μ 
Προστασίας IP 44 
Μέγιστης πίεσης 8 bar 
Θερμοκρασία νερού από 0 έως 35οC 
 
5.Ηλεκτρικός πίνακας ζεύγους αντλιών 

Ο ηλεκτρικός πίνακας του ζεύγους αντλιών θα είναι πίνακας χαμηλής τάσης μεταλλικός κατάλληλος για 
επίτοιχη τοποθέτηση. Όλοι οι χειρισμοί θα γίνονται από την εμπρός πλευρά.  

Η κατασκευή του πίνακα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ 61439-1 και θα συνοδεύεται από 
σχετικό πιστοποιητικό δοκιμών σειράς και πολυγραμμικά σχέδια σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική 
μορφή. 

Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης θα πρέπει να έχει τα παρακάτω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 
 

Ονομαστική Ένταση λειτουργίας Ιn 35Α 

Ονομαστική  τάση  λειτουργίας 230  V  (έως  και  690 V) 

Αριθμός  Φάσεων 1Ph +N +PE 

Τάση μόνωσης Ui 1000 V 

Συχνότητα Λειτουργίας 50 / 60 Ηz 

Λειτουργία σε σύστημα γειώσεως ΤΝ  (ή TT - IT) 

 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι προστασίας IP65 και θα φέρει σήμανση CE.  
Ο ηλεκτρικός πίνακας του ζεύγους αντλιών θα φέρει κατάλληλο διακοπτικό και ασφαλιστικό υλικό και 

ειδικότερα: 

 Γενικό διακόπτη φορτίου 40A κατά VDE 0632 και IEC 947-3, τάσης 500V, ικανότητας ζεύξης και 
απόζευξης κατά ελάχιστο ίσης με την ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V. 

 Γενική ασφάλεια 35Α, τύπου κοχλιωτή, πλήρης με βάση, μήτρα, δακτύλιο, πώμα και φυσίγγιο σύμφωνα 
με VDE 0635, τάσης 500Vac, E33. 

 Ενδεικτική λυχνία τύπου ράγας ονομαστικής τάσης 250V 

 Αυτόματο μεταγωγικό διακόπτη με χρονικό για την εναλλαγή της λειτουργίας του ζεύγους των αντλιών 

 Αυτόματο διακόπτη κινητήρα ένα για κάθε αντλία 

 Γενικό διακόπτη μπουτόν για απενεργοποίηση της λειτουργίας 

 Αυτόματη ασφάλεια 10Α τύπου Β για τον φωτισμό και τον ρευματοδότη 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα γειωθεί με ηλεκτρόδιο γείωσης στην θέση εγκατάστασης.  
 
7.Κάδος διαλύματος χλωρίου 
 
Ο κάδος διαλύματος χλωρίου θα είναι από HDPE κατάλληλος για την αποθήκευση διαλύματος χλωρίου 
χωρητικότητας 50lt. Θα φέρει δείκτη στάθμης. 
 
8.Γραμμή ανακυκλοφορίας νερού 
 
Για την ανακυκλοφορία του νερού θα εγκατασταθεί γραμμή ανακυκλοφορίας από σωλήνα PVC-U κατά DIN 
8061/8062 ονομαστικής πίεσης PN4 διαμέτρου DN50 με τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης. 
Η αναρρόφηση της ανακυκλοφορίας θα γίνεται από ύψος 50 cm από τον πυθμένα της δεξαμενής ύδρευσης 
και η κατάθλιψη της αντλίας ανακυκλοφορίας σε ύψος 1,50cm από τον πυθμένα της δεξαμενής ώστε να 
επιτυγχάνεται συνεχής ανακυκλοφορία του νερού της δεξαμενής. 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   

  
Η Προισταμένη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας 
Δήμου Σαμοθράκης 

   
   
   
   
   
   

Πασχαλιά Παυλίδου  Παρθένα Ρωμανίδου 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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