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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ  

ΣΤΗ ∆ΙΠΛΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ  

ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προµήθεια υλικών και εργασιών για την 
αποκατάσταση ζηµιών του εξοπλισµού χλωρίωσης του πόσιµου ύδατος στη διπλή 
δεξαµενή της δηµοτικής ενότητας ∆ιονύσου και στις τρεις γεωτρήσεις πόσιµου 
ύδατος της δηµοτικής ενότητας Σταµάτας,  όπως σχετικά έχουν παρουσιαστεί στο µε 
αρ. πρωτ. 14441/15.5.2013 έγγραφο του κ. Κοντάκη Κυριάκου, Αντιδηµάρχου 
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας προς τον κ. ∆ήµαρχο ∆ιονύσου. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1. Επισκευή Συστήµατος Χλωριωµέτρησης Redox στη ∆ιπλή ∆εξαµενή 
Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου 
 
Έλεγχος και ρύθµιση (καλιµπράρισµα) των οργάνων συνεχούς µέτρησης χλωρίου 
των δεξαµενών. 
Εξαγωγή και επισκευή ηλεκτροδίων ελέγχου χλωρίου. 
Αντικατάσταση ηλεκτρολύτη οργάνου ανάλυσης. 
Αντικατάσταση µεµβρανών οργάνου ανάλυσης. 
 
2. ∆οσοµετρική Συσκευή για το Αντλιοστάσιο Αγίας Σωτήρας Σταµάτας 

 
Προµήθεια και εγκατάσταση καινούργιας δοσοµετρικής συσκευής αυτόµατης 
αναρρόφησης, µε ενσωµατωµένη χειροκίνητη βαλβίδα εξαέρωσης, µέγιστο ύψος 
αναρρόφησης 1,5 µ., πίεσης 18 - 20 bar, παροχής 1,4 – 1,6 lt/h και 0,19 – 0,22 
cm3/εµβολισµό, τάση λειτουργίας 240 Vac, υποδοχή φλοτέρ για έλεγχο στάθµης 
υγρού και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 
 
3. Επισκευή Μπεκ Συσκευών Χλωρίωσης στις Τρεις Γεωτρήσεις Πόσιµου 
Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας 
 
Αποξήλωση και εγκατάσταση τριών καινούργιων διατάξεων µπεκ παλινδροµικού 
τύπου έγχυσης απολυµαντικού µέσου στη σωλήνωση προς τη δεξαµενή συσκευών 
χλωρίωσης στις τρεις γεωτρήσεις της δηµοτικής ενότητας Σταµάτας. 
 



Όλα τα προς προµήθεια είδη θα είναι καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης 
ποιότητας, εύφηµου οίκου κατασκευής και θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας ενός έτους τουλάχιστον. 
 
Επίσης όλες οι εργασίες θα γίνουν από έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό 
σύµφωνα µε όλους του κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 
 
Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δαπάνης είναι ως εξής: 
 
Περιγραφή Ποσότητα Τιµή  Σύνολο (€) 
   Μονάδος (€)  
 
Επισκευή Redox 1 τεµάχιο 1.800,00  1.800,00 
 
∆οσοµετρική Αντλία  1 τεµάχιο       600,00     600,00 
 
Μπεκ Χλωρίωσης 3 τεµάχια    150,00     450,00 
 
  ΣΥΝΟΛΟ   2.850,00 
   
  ΦΠΑ 23%      655,50 
 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:         3.505,50 
 
Σύνολο: τρεις χιλιάδες πεντακόσια πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
Ο Συντάξας        
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