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ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  

  
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου. Οι παρεμβάσεις αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση 
ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού στο δημοτικό γήπεδο Τραχώνων καθώς και στο 
δημοτικό κολυμβητήριο. 

Οι εν λόγω παρεμβάσεις στοχεύουν πέρα από την βελτίωση της λειτουργικότητας των 
εγκαταστάσεων, την αντικατάσταση υφιστάμενου πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και στην μείωση των 
λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων. 

 
Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι οι ακόλουθες: 
 

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ - Γήπεδο Τραχώνων 
✓ Εγκατάσταση tartan (5) διαδρόμων και σκάματος άλματος εις μήκος. 
✓ Τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης τ. ASCO. 
✓ Αντικατάσταση συστήματος φωτισμού αγωνιστικού χώρου (προβολέων φωτισμού, 

καλωδιώσεων κλπ). 
✓ Εγκατάσταση στεγάστρου στον χώρο των κερκίδων.   
 

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ - Δημοτικό Κολυμβητήριο 
✓ Αντικατάσταση των δύο παλαιών συγκροτημάτων φίλτρανσης (φίλτρων άμμου) της 

μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής. 
✓ Αντικατάσταση των εναλλακτών θερμότητας για την θέρμανση του νερού της κύριας και 

της βοηθητικής κολυμβητικής δεξαμενής. 
✓ Αντικατάσταση των αντλιών ανακυκλοφορίας νερού της κύριας κολυμβητικής δεξαμενής. 
✓ Εγκατάσταση συστήματος μέτρησης-ρύθμισης θερμοκρασίας νερού των κολυμβητικών 

δεξαμενών 
 

 
Οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών είναι αναλυτικά οι ακόλουθες: 
 

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ (TMHMA 1) - Γήπεδο Τραχώνων 
 
1.1 Ταρτάν πέντε (5) διαδρόμων και σκάμα άλματος εις μήκος 
 

1.1.α. Ταρτάν πέντε (5) διαδρόμων.  Αρχικώς θα γίνει η προετοιμασία της υπόβασης σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του προμηθευτικού οίκου του τάπητα (ταρτάν), ήτοι 
προετοιμασία του εδάφους και της ασφαλτικής επιφάνειας που απαιτείται.  
Οι συμμετέχοντες φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν στον διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, 
τα δικαιολογητικά (εργαστηριακούς ελέγχους, πιστοποιητικά I.A.A.F. κλπ) μεταφρασμένα στην 
Ελληνική γλώσσα επισήμως μα τα οποία θα αποδεικνύουν ότι, το προσφερόμενο σύστημα 
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πολυουρεθανικού τάπητα και τα επί μέρους υλικά που τον απαρτίζουν πληρούν  τις προδιαγραφές 
και απαιτήσεις της μελέτης ως κάτωθι: 
 
Επίστρωση επιφανειών του στίβου με συνθετικό πολυουρεθανικό τάπητα ελάχιστου τελικού 
πάχους 16mm, χρώματος ερυθροφαίου ή πρασίνου, o οποίος: 

• θα ανήκει στην κατηγορία των ταπήτων της Παρ. 2.1 σ' ότι αφορά την υδροπερατότητα,  
• θα ανήκει στην κατηγορία των ταπήτων της Παρ. 3.4.β, ή 3.4.γ  σ' ότι αφορά τα υλικά και 

τη σύνθεση  
• θα εκπληρώνει τις απαιτήσεις της Παρ. 6 του τεύχους Τεχνικών Απαιτήσεων ΕΞ-ΥΛ-

ΔΑΠ2/Τρ2 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ, συμπεριλαμβανομένων και ανοιγμένων στην τιμή 
των δαπανών για τη γραμμογράφησή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις IAAF, των δαπανών 
για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού που αφορά στην Γραμμογράφηση και των 
δαπανών για τον έλεγχο  εκπλήρωσης των απαιτήσεων της παρ. 6. του τεύχους τεχνικών 
απαιτήσεων της Γ.Γ.Α., πλήρως γραμμογραφημένος και έτοιμος για χρήση.  

 
Οι συμμετέχοντες φορείς επίσης επί ποινή αποκλεισμού θα υποβάλλουν στην επιτροπή 
διαγωνισμού δύο δείγματα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν με την εμπορική τους ονομασία 
και θα καταθέσουν τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: 

- Πιστοποίηση για το υλικό EPDM (ethylene propylene diene methylene rubber) κατά 
DIN54001. 

- Πιστοποίηση για το υλικό EPDM (ethylene propylene diene methylene rubber) ως προς την 
αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία κατά DIN 54001/EN 20105-A02. 

- Πιστοποίηση CE για όλο το σύστημα με χώρα προέλευσης εντός ΕΕ ή πιστοποίηση ATR με 
χώρα προέλευσης εκτός ΕΕ. 

- Πιστοποίηση οικολογικής παραγωγής προϊόντων EcoSpecifier Global. 
- Πιστοποίηση κατά ISO 9001/2008, κατά ISO 140001 και κατά OHSAS 18001, του 

κατασκευαστού των υπό προμήθεια υλικών 
- Εργαστηριακό πιστοποιητικό κατηγορίας 2 της IAAF του συνολικού συστήματος που 

προτείνει και εργαστηριακό έλεγχο από εργαστήριο πιστοποιημένο από την IAAF, ότι το 
σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΝ 14887/2013, DIN 18035/6 2014-10, 
DIN18.035/7 2014-10 (Heavy Metals Report), ακαυστότητας κατά  ISO 11925-2/2010.  
 

1.1.β Σκάμα άλματος εις μήκος. Για την κατασκευή σκάμματος του «άλματος εις μήκος» 
απαιτούνται: 

• εκσκαφή σκάμματος σε βάθος 40cm, με τοποθέτηση εσωτερικά και περιμετρικά του 
σκάμματος ξύλου πάχους 5cm, ώστε να επιτυγχάνεται καθαρή εσωτερική διάσταση 
4,00Χ9,00m. Η πλήρωση του σκάμματος θα γίνει με άμμο θαλάσσης. 
• διάδρομος από άσφαλτο κλειστού τύπου μήκους 40,00m, πλάτους 1,20m και πάχους 10cm 
για την φορά των αθλητών. Ο εγκιβωτισμός του διαδρόμου θα γίνει με μικρά προκάτ κράσπεδα 
εντός της απαιτούμενης εκσκαφής. Επάνω στην άσφαλτο θα τοποθετηθεί ο ελαστικός 
πολυουρεθανικός τάπητας.  

Θα γίνει επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα τελικού πάχους 13 έως 15mm, 
χρώματος ερυθροφαίου ή πρασίνου. Η πρώτη στρώση πάχους 10mm θα αποτελείται από 
ελαστικούς κόκκους S.B.R (styrene-butadiene rubber) πάχους 1-4mm αναμεμιγμένους με  
πολυουρεθάνη πυκνότητας 2kg/m2. 
Θα γίνει στεγανοποίηση της επιφάνειας με πολυουρεθανικό ειδικό υλικό στοκαρίσματος σε βάρος 
1kg/m2. Τελική στρώση με 4kg έγχρωμης πολυουρεθάνης δύο συστατικών/m2 και επίπαση με με 
4kg από έγχρωμους ελαστικούς κόκκους  E.P.D.M.  πάχους 1-4mm/m2. 
 
Ο συνθετικός τάπητας θα ανήκει στην κατηγορία των ταπήτων της Παρ. 2.1 όσον αφορά την 
υδροπερατότητα, στην κατηγορία των ταπήτων της Παρ. 3.4.β, ή 3.4.γ  όσον αφορά τα υλικά και 
τη σύνθεση και θα πληροί τις απαιτήσεις της Παρ. 6 του τεύχους Τεχνικών Απαιτήσεων   όλες τις 
προδιαγραφές του τεύχους κατασκευής ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2/Τρ2 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 
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Ο ανάδοχος θα προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού: 
• Πιστοποίηση κατηγορίας 1 της I.A.A.F. από εργαστήριο πιστοποιημένο από την IAAF. 
• Πιστοποιητικό του συνολικού συστήματος από εργαστήριο πιστοποιημένο από την IAAF ότι,  

το σύστημα πληροί τις απαιτήσεις κατά:  
- ΕΝ 14887/2013,  
- DIN 18035-7:2014-10 (heavy metals test) 
- DIN 18035/6:2014-10 
- Ακαυστότητας κατά ISO 11925-2/2010. 
- DIN 54001 για τους κόκκους EPDM, ότι πληρούν τις απαιτήσεις του και για την 

αντίσταση στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.  
- Πιστοποίηση CE για το προσφερόμενο σύστημα με χώρα προέλευσης εντός ΕΕ ή 

πιστοποίηση ATR με χώρα προέλευσης εκτός ΕΕ. 
- Σήμανση θα είναι εταιρείας Ευρωπαϊκής προέλευσης ή να κατέχει πιστοποίηση  ATR.  
- Πιστοποίηση οικολογικής παραγωγής προϊόντων EcoSpecifier Global.  

 
Επίσης θα τοποθετηθεί εντός του διαδρόμου σύστημα βαλβίδας άλματος σε μήκος  προδιαγραφών 
I.A.A.F., το οποίο θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό I.A.A.F. και θα αποτελείται από: 

• Σκάφη τοποθέτησης βαλβίδας από αλουμίνιο, διαστάσεων και προδιαγραφών I.A.A.F.  
• Ξύλινη βαλβίδα από συμπαγές ξύλο υψηλής αντοχής, διαστάσεων και προδιαγραφών 

I.A.A.F, σε χρώμα λευκό, με βιδωτά χερούλια μεταφοράς  
• Ξύλινη σανίδα τοποθέτησης πλαστελίνης διαστάσεων και προδιαγραφών I.A.A.F. . Καπάκι 

βαλβίδας από αλουμίνιο υψηλής αντοχής.  
• Σκάφη βαλβίδας άλματος σε μήκος προδιαγραφών I.A.A.F.. 

 
Στο συνολικό κόστος περιλαμβάνεται εκτός από την προμήθεια και μεταφορά όλων των 
απαιτουμένων υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή της 
Γ.Γ.Α. και την σχετική μελέτη και η εργασία εφαρμογής των υλικών, η εργασία κατασκευής και η 
εργασία της  γραμμογράφησης όπως αυτή καθορίζεται στην Παρ. 6.12 της πρότυπης τεχνικής 
προδιαγραφής ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2/Τρ2 της Γ.Γ.Α. και τους διεθνείς κανονισμούς της διεθνούς 
Ομοσπονδίας IAAF για  τους  συνθετικούς τάπητες.  

 

1.2 Περίφραξη τύπου ASCO 
Θα αποτελείται από panel από γαλβανιζέ χάλυβα διαστάσεων 2,00mΧ2,50m (ΠΧΥ). Τα panel 
θα είναι κατασκευασμένα από λάμα (ορθοστάτη) διαστάσεων 25/3, βέργα Ø5mm περαστή στο 
κέντρο της λάμας με οπές 66Χ13mm και υποστυλώματα με λάμα 60/8. Οι λάμες (ορθοστάτες) 
καταλήγουν σε πέδιλο με οπές, για την στερέωσή τους με inox αντικλεπτικά μπουλόνια, και 
βύσματα εξπρές επί τοιχίου μήκους 200m, διαστάσεων 20Χ30cm, κατασκευασμένων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. 
Στο συνολικό κόστος περιλαμβάνεται, εκτός από την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση της 
νέας περίφραξης, και η εργασία αποξήλωσης και απομάκρυνσης της παλαιάς περίφραξης.    
 
1.3 Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης φωτισμού και προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 
τεχνολογίας LED. 
Στο γήπεδο Τραχώνων υπάρχουν εγκατεστημένοι έξι (6) συνολικά 12μετροι μεταλλικοί ιστοί, ο 
κάθε ένας από τους οποίους φέρει τέσσερις (4) προβολείς HQI ήτοι [24] συνολικά, από τους 
οποίους [12] είναι ισχύος 2000W/E40 και [12] ισχύος 1000W/Ε40. 
Θα γίνει αντικατάσταση των υφισταμένων προβολέων με ισάριθμους (24) προβολείς τ. LED.  

Οι υπό προμήθεια προβολείς θα φέρουν σήμανση CE, και θα πληρούν τις παρακάτω βασικές 
προδιαγραφές: 
 

Τύπος LED/240V με ενσωματωμένο τροφοδοτικό   
Υλικό κατασκευής (σώμα) Aλουμίνιο 
Φωτεινή Ροή >35.000lm 
Bαθ. απόδοσης  >180lm/W 
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Στεγανότητα  ΙΡ65 
CRI >70 
Γωνία Φωτισμού 120o max  
Θερμοκρασία χρώματος  daylight (5000ºK)   
Θερμοκρασία λειτουργίας  -20ºC - +50ºC 
Διάρκεια ζωής (L70) 50.000h min 
 

Οι προβολείς θα συνοδεύονται από: 

- Eγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών.  

- Πιστοποιήσεις κατά EN60598-1, ΕΝ13032.01, ΕΝ61439-1:2009, EN61543:1995, EN60598-2-

5, 2006/95/EC, 2004/108/EC, RoHS. 

Οι προβολείς θα διαθέτουν βραχίονα ανάρτησης από γαλβανισμένο χάλυβα με δυνατότητα 
ρύθμισης της γωνίας σκόπευσης για μέγιστη απόδοση αυτών και να μειώνεται η θάμβωση και η 
όχληση των περιοίκων.    
Επίσης θα γίνει πλήρης αντικατάσταση της υπάρχουσας ηλεκτρολογικής υποδομής, λόγω 
παλαιότητας, ήτοι καλωδιώσεις, πίνακες και pillar. 
 
Ο ανάδοχος θα προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, α) πλήρη φωτομετρική μελέτη του γηπέδου 
καθώς και β) Υπ. Δήλωση ότι, πληρούνται οι προϋποθέσεις αναφορικά με τον φωτισμό για τις 
κατηγορίες CLASS III και CLASS II για διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου και στίβου αντίστοιχα.    
 
1.4 Στέγαστρο με πάνελ 
To στέγαστρο θα καλύψει το συγκρότημα των κερκίδων το οποίο έχει διαστάσεις (Μ) 51,00m Χ (Π) 
6,10m Χ (Υ) 4,75m στην οπίσθια πλευρά και θα αποτελείται από α) σκελετό από χαλύβδινες δοκούς 
και δοκίδες από μαύρο χάλυβα και β) επικάλυψη με πάνελ τ. sandwich από συνθετικό υλικό (PU). 
Το μέγιστο ύψος του στεγάστρου (στην οπίσθια πλευρά του) θα είναι τουλάχιστον 9,0m.  
Η κατασκευή του μεταλλικού σκελετού θα γίνει από χάλυβα μαύρο βαμμένο με δύο στρώσεις 
primer και τελικό χρώμα αφού θα έχει προηγηθεί αμμοβολή για την πλήρη απομάκρυνση τυχόν 
οξειδώσεων, επικαθήσεων ξένων υλών κλπ.  κατηγορίας S275JR g για τις κύριες διατομές και S235 
για τις δευτερεύουσες.  
Τα μέρη θα συνδέονται με κοχλιωτές συνδέσεις, εκτός εάν απαιτηθεί επί τόπου συγκόλληση για 
κατασκευαστικούς λόγους. Η στήριξη θα γίνει πάνω σε αγκύρια εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα 
θεμελίωσης.   
Η επικάλυψη του στεγάστρου θα γίνει με πάνελ τ. sandwich με ενισχυτικές νευρώσεις κατά 
ΕΝ14509:2013 από οικολογική πολυουρεθάνη PUR-B3, πάχους 40mm και πυκνότητας 40±2kg/m3. 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (χαλύβδινα στοιχεία και panel) θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά CE.  
Η κατασκευή θα γίνει βάσει του ΕΝ1090-2 EXC 3, θα φέρει σήμανση CE και θα πληροί τις 
προϋποθέσεις ασφαλούς χρήσης και αδειοδότησης της. 
Ο ανάδοχος επίσης θα προσκομίσει κατά την παράδοση επί ποινή αποκλεισμού α) Στατική 
Μελέτη και β) Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας για την κατασκευή, υπογεγραμμένη από Διπλ. 
Πολιτικό Μηχανικό .  
 

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ (TMHMA 2) - Δημοτικό Κολυμβητήριο 
 
2.1. Συγκρότημα φίλτρανσης νερού κολυμβητικής δεξαμενής 
Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να έχει τις ίδιες διαστάσεις (διάμετρο, ύψος, στόμια) με τα 
υφιστάμενα και οι αναμονές εισόδου/εξόδου να είναι στα ίδια ύψη από το δάπεδο για να μην 
απαιτηθεί αλλαγή των υφιστάμενων υδραυλικών δικτύων. 
Το συγκρότημα φίλτρανσης νερού θα αποτελείται από δοχείο πολυεστερικό εσωτερικής διαμέτρου 
Ø240cm και ύψους 230cm περίπου με εσωτερική επίστρωση προστασίας από τα χημικά κατά DIN 
18820 και σύστημα διανομέων από πολυπροπυλένιο, σωληνώσεις, βάνες κλπ.  
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Το δοχείο θα διαθέτει α) ένα πλευρικό αφαιρούμενο κάλυμμα και β) αφαιρούμενο κάλυμμα οροφής 
για την επιθεώρηση των εσωτερικών διανομέων και την πλήρωση του δοχείου με το υλικό 
φίλτρανσης διαμέτρου Ø40cm min.  
Θα φέρει αναμονές σύνδεσης εισόδου/εξόδου διαμέτρου Ø160mm (λυόμενες φλάντζες από PVC), 
βαλβίδα αδειάσματος κατά EN10220-DN50, αναμονή για σύνδεση με τον σωλήνα εξαέρωσης 
οροφής και γυάλινη θυρίδα ελέγχου (sight glass) του φίλτρου ελάχιστης διαμέτρου 4”. Οι φλάντζες 
σύνδεσης του κάθε δοχείου φίλτρου (εισαγωγή/εξαγωγή) θα είναι στις ίδιες αποστάσεις με αυτές 
των υφιστάμενων φίλτρων για να μην αλλάξουν τα δίκτυα και τα εξαρτήματα σύνδεσης τους.  
H πίεση λειτουργίας θα είναι 2,7bar  min και η πίεση δοκιμής 3,70bar min. 
Θα διαθέτει δε ειδικά σημεία πρόσδεσης για την ασφαλή ανύψωση και μεταφορά του καθώς και 
σημεία ασφαλούς τοποθέτησης και έδρασης του στο έδαφος. Το υπό προμήθεια συγκρότημα θα 
είναι απολύτως συμβατό με την υφιστάμενη εγκατάσταση.   
 

Το κάθε συγκρότημα φίλτρανσης θα συνοδεύεται από: 
• Πιστοποίηση τoυ κατασκευαστού του κατά ISO9001 
• Πιστοποίηση κατά CE 
• Πιστοποιητικά του κατασκευαστού των δοκιμών σε πίεση,  
• Εγγύηση καλής λειτουργίας του συγκροτήματος 10έτη και βεβαίωση διαθεσιμότητας 

ανταλλακτικών για 15 έτη. 
• Πιστοποιητικά KSW/KTW (Kunststoffe-Schwimmbadwasser/Kunststoffe-Trinkwasser), 

DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)/W270, TÜV η αντίστοιχα. 
 

 
2.2. Εναλλάκτης θερμότητος κύριας κολυμβητικής δεξαμενής 
Ο υπό προμήθεια εναλλάκτης θα είναι πλακοειδούς μορφής με πλάκες από Ti για μεγάλη διάρκεια 
ζωής και αντοχή στα χημικά και στεγανωτικά παρεμβύσματα (φλάντζες) τύπου NBR-HT (high temp 
rubber gaskets) με αντοχή σε νερό θερμοκρασίας τουλάχιστον 120oC. Οι πλάκες και τα 
παρεμβύσματα θα συγκρατούνται μαζί με ντίζες και παξιμάδια κατά DIN 97588 και θα 
εξασφαλίζουν την πλήρη στεγανότητα μεταξύ πλακών και φλαντζών. 
Τα βασικά στοιχεία των εναλλακτών θα είναι: 

• Ισχύς εναλλαγής 1.200kW min 
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90οC min 

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar min 

• Παροχή πρωτεύοντος κυκλώματος 30m3/h min 

• Παροχή δευτερεύοντος 40m3/h min 

 
2.3. Εναλλάκτης θερμότητος βοηθητικής κολυμβητικής δεξαμενής 
Ο υπό προμήθεια εναλλάκτης θα είναι πλακοειδούς μορφής με πλάκες από Ti για μεγάλη διάρκεια 
ζωής και αντοχή στα χημικά και στεγανωτικά παρεμβύσματα (φλάντζες) τύπου NBR-HT (high temp 
rubber gaskets) με αντοχή σε νερό θερμοκρασίας τουλάχιστον 120oC. Οι πλάκες και τα 
παρεμβύσματα θα συγκρατούνται μαζί με ντίζες και παξιμάδια κατά DIN 97588 και θα 
εξασφαλίζουν την πλήρη στεγανότητα μεταξύ πλακών και φλαντζών. 
Τα βασικά στοιχεία των εναλλακτών θα είναι: 

• Ισχύς εναλλαγής 135kW min 
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90οC min 

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar min 

• Παροχή πρωτεύοντος κυκλώματος 4,20m3/h min 

• Παροχή δευτερεύοντος 4,30m3/h min 

 
2.4. Αντλία ανακυκλοφορίας νερού κύριας κολυμβητικής δεξαμενής 
Θα είναι κατακόρυφες, ισχύος 22kW/380V με βαθμό απόδοσης n≥78%, ηλεκτροκινητήρα 
κατηγορίας ΙΕ5, με παροχή Q=27m3/h σε μανομετρικό h=22m στις 1500rpm. 
Θα έχει σώμα χυτοσιδηρό (EN-GJL-250), πτερωτή από ορείχαλκο με πρόσμιξη αλουμινίου (G-
CuAl10Ni), με εσωτερική και εξωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση τύπου HPC η αντίστοιχη πάχους 
500μm τουλάχιστον (corrosion protection coating). Η επένδυση αφ’ ενός  προστατεύει το σώμα της 
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αντλίας εσωτερικά και εξωτερικά από τις διαβρώσεις και αφ’ ετέρου  εξομαλύνει την εσωτερική 
επιφάνεια του σώματος της αντλίας μειώνοντας έτσι τις τριβές και εξομαλύνοντας την ροή με 
αποτέλεσμα την μείωση κατανάλωσης της ενέργειας. O άξονας θα έχει ενισχυμένα έδρανα 
(ρουλεμάν) και ο ηλεκτροκινητήρας θα διαθέτει σύστημα συμπλήρωσης γράσου και μηχανικό 
στυπιοθλύπτη καρβιδίου του πυριτίου (SiC). 
Θα φέρει επίσης ενσωματωμένα α) προφίλτρο με οπές Ø3mm β) διάταξη διακοπής σε περίπτωση 
λειτουργίας εν κενώ (dry running protection system) γ) μετατροπέα συχνότητας (frequency 
converter) για την ρύθμιση των στροφών του ηλεκτροκινητήρα ανάλογα με τις απαιτήσεις δ) 
θερμική προστασία (PTC thermistor).      
Τέλος θα υπάρχει η υποδομή για την εγκατάσταση σειριακού πρωτοκόλλου επικοινωνίας τ. 
modbus.   
O ανάδοχος θα προσκομίσει βεβαίωση του οίκου κατασκευής της αντλίας ή του επισήμου 
αντιπροσώπου αυτού στην Ελλάδα για το είδος και την ποιότητα της αντιδιαβρωτικής επένδυσης 
της αντλίας. 
 
2.5. Σύστημα μέτρησης-ρύθμισης θερμοκρασίας νερού δεξαμενών 
Στο υφιστάμενο σύστημα χημικής αγωγής των δυο κολυμβητικών δεξαμενών τεχνολογίας bus θα 
προστεθεί σύστημα μέτρησης και ρύθμισης της θερμοκρασίας του νερού των κολυμβητικών 
δεξαμενών με δυνατότητα διασύνδεσης με το υφιστάμενο πρωτόκολλο επικοινωνίας, με απεικόνιση 
στην υφιστάμενη οθόνη. Θα αποτελείται από τα αντίστοιχα αισθητήρια μέτρησης θερμοκρασίας και 
τις κάρτες επέκτασης (T controller).  
 
2.6. Εργασία τοποθέτησης – μεταφοράς φίλτρων κ' υλικών φίλτρανσης 
Αφορά την εργασία μεταφοράς και εγκατάστασης των δύο νέων συγκροτημάτων φίλτρανσης σε 
πλήρη λειτουργία. Στο κόστος της εργασίας συμπεριλαμβάνονται επίσης  α) η αποξήλωση και των 
δύο υφιστάμενων φίλτρων, β) το άδειασμα του υλικού φίλτρανσής τους, γ) η πλήρωση των 
φίλτρων με το νέο υλικό φίλτρανσης, από ενεργοποιημένη ύαλο (τύπoυ AFM-activated filter 
material) το οποίο ήδη ευρίσκεται αποθηκευμένο στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου καθώς και 
τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης (μούφες, σωληνώσεις, βάνες κλπ), στερέωσης και 
στεγανοποίησης, οι ρυθμίσεις και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία καθώς και η 
μεταφορά σε κατάλληλους χώρους απόρριψης των αποξηλωθέντων υλικών, λαμβανομένων υπόψη 
των ισχυόντων περιβαλλοντικών όρων. 
 
2.7. Εργασία τοποθέτησης αντλιών κ' εναλλακτών θερμότητας 
Αφορά την εργασία μεταφοράς και εγκατάστασης των τριών (3) νέων αντλιών ανακυκλοφορίας 
του νερού καθώς και των τριών (3) εναλλακτών θερμότητας σε πλήρη λειτουργία. Στο κόστος της 
εργασίας συμπεριλαμβάνονται επίσης  α) η αποξήλωση και των τριών υφιστάμενων αντλιών, β) η 
αποξήλωση και των τριών υφιστάμενων εναλλακτών θερμότητας καθώς και τα υλικά και 
μικροϋλικά σύνδεσης (μούφες, σωληνώσεις, βάνες κλπ), στερέωσης και στεγανοποίησης, οι 
ρυθμίσεις και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία καθώς και η μεταφορά σε κατάλληλους 
χώρους απόρριψης των αποξηλωθέντων υλικών, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 
περιβαλλοντικών όρων. 
 
Ο ανάδχος του 2ου Υποέργου θα είναι υπεύθυνος για την μελέτη εγκατάστασης και την καλή 
λειτουργία όλου του προσφερόμενου εξοπλισμού και θα υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, 
υπεύθυνη δήλωση (απλή) ότι α) έλαβε γνώση της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων 
του του κολυμβητηρίου και ότι β) τα υπό προμήθεια είδη είναι απολύτως συμβατά με τον υπόλοιπο 
εξοπλισμό του κολυμβητηρίου θα καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες λειτουργίας του κολυμβητηρίου. 
 
Μετά την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού θα γίνει δοκιμή 
καλής λειτουργίας των όλων συστημάτων, παρουσία του αναδόχου συντηρητή των 
εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου και υπαλλήλων της Δ.Τ.Υ..  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες που θα προκληθούν στις 
εγκαταστάσεις συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών του. 
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Η πιστοποίηση και παραλαβή της προμήθειας θα γίνει μόνον κατόπιν επιτυχούς δοκιμής των 
συστημάτων παρουσία του αναδόχου συντηρητή των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου και 
υπαλλήλων της Δ.Τ.Υ .  
Κατά την παραλαβή ο ανάδοχος θα προσκομίσει και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει 
υπεύθυνα ότι, όλα τα υπό προμήθεια είδη/συστήματα έχουν εγκατασταθεί σωστά και είναι έτοιμα 
προς ασφαλή χρήση και ότι συνεργάζονται αρμονικά με τον υπόλοιπο υφιστάμενο εξοπλισμό.  
 

Οι εργασίες εγκατάστασης στο γήπεδο Τραχώνων θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της υπηρεσίας, οι δε εργασίες στο δημοτικό κολυμβητήριο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστού του κολυμβητηρίου, τις υποδείξεις της υπηρεσίας και του αναδόχου συντήρησης 
του και δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συντήρησης.    
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