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ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια αντλιών 

και λοιπών υλικών συνδεσµολογίας τους» 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης  
7) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
 
 

Συντάσσοµε  τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές 
για την «Προµήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσµολογίας τους» 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Φυγοκεντρική πολυβάθµια αντλία, υψηλων µανοµετρικών, 
αθόρυβη, τριφασική, 3 HP, κατακόρυφη, µε στόµια εισαγωγής - 
εξαγωγής 11/4΄΄ -11/4΄΄ µε παροχή 6 m3/ώρα σε µανοµετρικό 64 m 
(MATRA, µία από δίδυµο αντλητικό συγκρότηµα), ευρωπαϊκής 
προέλευσης 

τεµ. 1 

2 Υποβρύχια αντλία λυµάτων µε µασητήρα, κατάλληλη για πηγάδια, 
τριφασική, 2 HP, µε στόµια εισαγωγής - εξαγωγής 2΄΄ - 2΄΄ µε 
παροχή 9 m3/ώρα σε µανοµετρικό 20 m, µε ηλεκτρικό φλοτέρ, 
ευρωπαϊκής προέλευσης 

τεµ. 1 

3 Υποβρύχια αντλία µανταµένια, κατάλληλη για πηγάδια, τριφασική, 5 
HP, µε στόµια εισαγωγής - εξαγωγής 3΄΄ - 3΄΄ µε παροχή 18 
m3/ώρα σε µανοµετρικό 24 m, µε ηλεκτρικό φλοτέρ, ευρωπαϊκής 
προέλευσης 

τεµ. 1 

4 Υποβρύχια αντλία µανταµένια, καθαρών υδάτων, κατάλληλη για 
πηγάδια, µονοφασική, 3 HP, µε στόµια εισαγωγής - εξαγωγής 2΄΄ - 
2΄΄ µε παροχή 9 m3/ώρα σε µανοµετρικό 30 m, µε ηλεκτρικό 
φλοτέρ, ευρωπαϊκής προέλευσης 

τεµ. 1 

5 Υποβρύχια αντλία καθαρού νερού, µονοφασική, 1100 Watt, στόµια 
εισαγωγής και εξαγωγής 1΄΄, µε παροχή 1,8 m3 /h σε µανοµετρικό 
35 m, ευρωπαϊκής προέλευσης 

τεµ. 1 

6 ∆ίχρονος Βενζινοκίνηρας αυτόµατης αναρροφήσεως, 2,1 HP, µε 
στόµια 1,5''x1,5'', βάρους 9,5 kg µε µέγιστη παροχή 15 m3 /ώρα, σε 
µέγιστο µανοµετρικό 30 m, ευρωπαϊκής προέλευσης 

τεµ. 2 

7 Μανόµετρο γλυκερίνης 0-10 atm τεµ. 9 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                          
Ταχ. ∆/νση:  Κηποθέατρο Καζαντζάκη 
Τ.Κ: 71201 
Αρµόδιος: ∆ρ Μ. Βασαρµιδάκη 
Τηλ.: 2810-244057, 289320 
Fax:  2810-283607 
E-mail: vasarmidaki-m@heraklion.gr 

 
 
 
 

Ηράκλειο,   30 / 08 / 2012 
 
 

Aρ. Πρωτ.: 159110/5-10-2012        
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8 Πιεσοστάτης οθόνης 1-6 bar τεµ. 4 

9 Πιεσοστάτης οθόνης 1-10 bar τεµ. 2 

10 Βαλβίδα αντεπιστροφής 11/2'' τεµ. 2 
11 Βαλβίδα αντεπιστροφής 11/4'' τεµ. 2 
12 Πυκνωτής 50 µF τεµ. 1 
13 Μειωτής πίεσης 3/4'' τεµ. 2 
14 Πιεστικό δοχείο κάθετο, 50 λτ, µε εύκαµπτο σωλήνα (flexible) 1’’ 

µήκους 100 εκ., µε εξαρτήµατα σύνδεσης (µανόµετρο, βαλβίδα 
αντεπιστροφής, πιεσοστάτη, γωνία ΜΕΒ και µαστό) 

τεµ. 1 

15 Πιεστικό δοχείο οριζόντιο 24 λτ, µε εύκαµπτο σωλήνα (flexible) 1’’ 
µήκους 100 εκ., µε εξαρτήµατα σύνδεσης (µανόµετρο, βαλβίδα 
αντεπιστροφής, πιεσοστάτη, γωνία ΜΕΒ και µαστό) 

τεµ. 2 

 
 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 
 

∆ρ Μαρία Βασαρµιδάκη 
Γεωπόνος ΓΠΑ µε Γ΄ Βαθµό  

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

α.α. 
 
 

Αριστείδης Μπολάκης 
Αντιδήµαρχος Ηρακλείου 

 
 


