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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ ΤΥΠΟΥ Α 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, συστήµατος σιντριβανιού, πλήρες 
µε όλα τα εξαρτήµατα και παρελκόµενα του (ακροφύσια, κεφαλές, φωτιστικά, αντλίες, κλπ.). Το 
κέλυφος του συστήµατος θα είναι αντιβανδαλιστικής κατασκευής (ANTIVANDAL), εξ’ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L, κυλινδρικής µορφής διαµέτρου περίπου 750mm  
µε πρεσαρισµένα τα άκρα µε βάθος τουλάχιστον 20mm για στιβαρότητα της κατασκευής. 
Περιφερειακά του κελύφους θα πρέπει να υπάρχει µεγάλη επιφάνεια διάτρητου ανοξείδωτου 
χάλυβα µε µικρές οπές ώστε να περιορίζεται η εισροή στερεών στο αντλητικό συγκρότηµα. Οι 
προβολείς θα είναι ενσωµατωµένοι στο κέλυφος χωρίς εκτεθειµένα µέρη, όπως επίσης ο 
ρυθµιστής ροής και η κεφαλή του υδάτινου στοιχείου µε µονάχα τα ακροφύσια να εξέρχονται 
του κελύφους. Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται και τα απαραίτητα υποβρύχια κουτιά 
διακλάδωσης µε ηλεκτρολογική ρητίνη που απαιτούνται για την εγκατάσταση.  
 

ΕΙ∆ΙΚΑ 

Το σύστηµα ΚΙΤ σιντριβανιού θα έχει:  
Α. Έξι (6) «ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 15WRGBAW» σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης.  
Β. Ένα (1) « ΜΟΝΟΒΑΘΜΙO ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1,3kW  ±10%)» σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτη. 

Γ. Μια κεφαλή ανοξείδωτου χάλυβα σειράς AISI 304Lµε τουλάχιστον 19 ακροφύσια 
δηµιουργίας υδάτινου σχήµατος 3 επιπέδων σύµφωνα µε την ενδεικτική φωτογραφία της 
τεχνικής περιγραφής.  

 

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙOΑΝΤΛΗΤΙΚOΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ1,3kW (±10%) 

 

Οµοίως µε «ΜΟΝΟΒΑΘΜΙO ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 0,7kW (±10%)» αλλά για ισχύς 
1,3kW. Να συµπληρωθεί και να υποβληθεί πίνακας συµµόρφωσης. 
 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 
MONOBΑΘΜΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1,3kW (±10%) 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ισχύς 1,3W ±10%   
2 Τάση Λειτουργίας 220-230V AC   
3 Υλικό Κελύφους AISI 304 ή 

ανώτερο 
  

4 Υλικό Πτερωτής AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

5 Κλάση Προστασίας  IP68   
6 Κλάση Μόνωσης F ή ανώτερη   
7 CE NAI   
8 LGA  ΝΑΙ   
9 VDE ΝΑΙ   
10 ISO 9001 Κατασκευαστή 

Αντλίας 
ΝΑΙ   

11 ISO 14001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

12 ISO 45001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

13 Υλικό Προστατευτικού Φίλτρου AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

14 ISO 9001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

15 ISO 14001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

16 ISO 45001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

17 Καταλληλόλητα 
Προστατευτικού Φίλτρου 

ΝΑΙ   

18 Καταλληλόλητα για οριζόντια 
εγκατάσταση 

ΝΑΙ   

19 Καταλληλόλητα για χρήση σε 
σιντριβάνια 

ΝΑΙ   

20 Καταλληλόλητα εγκαταστάτη 
 

ΝΑΙ   

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
1. Όπου απαιτείται τεχνικό χαρακτηριστικό, αποδεικτικό αποτελεί τεχνικό φυλλάδιο ή 

κατάλογος. 
2. Για την καταλληλόλητα του προστατευτικού φίλτρου, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση 

από το εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος όπου θα 
αναγράφει διακριτά τα στοιχεία του κατασκευαστή του φίλτρου. Βεβαιώσεις 
µεταπωλητών δεν θα γίνονται δεκτές.  

3. Για την καταλληλόλητα του εγκαταστάτη, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση από το 
εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος πως ο 
εγκαταστάτης είναι πιστοποιηµένος συνεργάτης.   

4. Για την καταλληλόλητα χρήσης σε σιντριβάνια, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση από 
το εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος. 
 
 
 
 

 



ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ ΤΥΠΟΥ Α 

 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, Τεχνικό 
Φυλλάδιο για την συναρµογή που προσφέρει µαζί µε τους σχετικούς ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και τα σχετικά αποδεικτικά για τα φωτιστικά και την αντλία του 
συστήµατος. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία απόρριψης της προσφοράς. 
 

 

2. ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ ΤΥΠΟΥ Β 

ΓΕΝΙΚΑ 

Προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, συστήµατος σιντριβανιού, πλήρες 
µε όλα τα εξαρτήµατα και παρελκόµενα του (ακροφύσια, κεφαλές, φωτιστικά, αντλίες, κ.λπ.). 
Το κέλυφος του συστήµατος θα είναι αντιβανδαλιστικής κατασκευής (ANTIVANDAL), εξ’ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L, παραλληλόγραµµης γεωµετρίας περίπου 
3×0.4×0.4m µε πρεσαρισµένα τα άκρα µε βάθος τουλάχιστον 20mm για στιβαρότητα της 
κατασκευής. Περιφερειακά του κελύφους θα πρέπει να υπάρχει µεγάλη επιφάνεια διάτρητου 
ανοξείδωτου χάλυβα µε µικρές οπές ώστε να περιορίζεται η εισροή στερεών στο αντλητικό 
συγκρότηµα. Οι προβολείς θα είναι ενσωµατωµένοι στο κέλυφος χωρίς εκτεθειµένα µέρη, όπως 
επίσης ο ρυθµιστής ροής του υδάτινου στοιχείου µε µονάχα τα ακροφύσια να εξέρχονται του 
κελύφους. Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται και τα απαραίτητα υποβρύχια κουτιά διακλάδωσης 
µε ηλεκτρολογική ρητίνη που απαιτούνται για την εγκατάσταση.  
 

ΕΙ∆ΙΚΑ 

Το σύστηµα ΚΙΤ σιντριβανιού θα έχει:  
Α. Έξι (6) «ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 45WRGBAW» σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης.  
Β. Ένα (1) « ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2,2kW (±10%)» 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτη. 

Γ. Τρία (3) Ακροφύσια Αφρώδη πίδακα ανοξείδωτου χάλυβα σειράς AISI 304L, σύµφωνα µε 
την ενδεικτική φωτογραφία της τεχνικής περιγραφής.  

 
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ2,2kW (±10%) 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήµατος, υποβρύχιας λειτουργίας, 
αποτελούµενο από αντλία και κινητήρα, κατάλληλο για οριζόντια εγκατάσταση και λειτουργία σε 
σιντριβάνια. Για την προστασία της αντλίας από εµπλοκή λόγω φύλλων, απορριµµάτων και στερεών 
άνω της ανοχής της πτερωτής, στο αντλητικό συγκρότηµα θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένο 
προστατευτικό φίλτρο, εγκεκριµένο από το εργοστάσιο κατασκευής της αντλίας. Όλα τα µεταλλικά 
εξαρτήµατα της αντλίας και του φίλτρου θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα σειράς AISI 304. Στο κόστος συµπεριλαµβάνεται και η απαραίτητη «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ». 
 
 
 



ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Ισχύς:  2,2 (±10%) kW 
Συχνότητα:  50 Hz 
Τάση Λειτουργίας:  3 × 400V AC 
Μέθοδος Εκκίνησης:  DOL (direct-on-line) 
Στροφές Κινητήρα: 3000 (±10%) rpm 
Υλικό Αντλίας: AISI 304 ή ανώτερο 
Υλικό Κινητήρα: AISI 304 ή ανώτερο 
Υλικό Πτερωτής: AISI 304 ή ανώτερο 

Κλάση Προστασίας κατά IEC 34-5: IP68 
Πρότυπα: CE 
 2006/42/EC 
 ERP 2009/125/EC 
Επίπεδα θορύβου < 90dB 
Κατασκευαστής Αντλίας  ISO 9001 
 ISO 14001 
 ISO 45001 
Υλικό Προστατευτικού Φίλτρου: AISI 304 ή ανώτερο 
Πιστοποιητικά Κατασκευαστή Φίλτρου: ISO 9001 
 ISO 14001 
 ISO 45001 
 
 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν , τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2,2kW (±10%) 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ισχύς 2,2W ±10%   
2 Τάση Λειτουργίας 3 × 400V AC   
3 Μέθοδος Εκκίνησης DOL (direct-

on-line) 
  

4 Στροφές Κινητήρα 3000 (±10%) 
rpm 

  

5 Υλικό Αντλίας AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

6 Υλικό Κινητήρα AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

7 Υλικό Πτερωτής AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

8 Κλάση Προστασίας IP68 κατά 
IEC 34-5 

NAI   

9 CE 
 

NAI   

10 2006/42/EC 
 

ΝΑΙ   

11 ERP 2009/125/EC 
 

ΝΑΙ   



12 Επίπεδα Θορύβου 
 

<90dB   

13 ISO 9001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

14 ISO 14001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

15 ISO 45001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

16 Υλικό Προστατευτικού Φίλτρου AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

17 ISO 9001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

18 ISO 14001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

19 ISO 45001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

20 Καταλληλόλητα 
Προστατευτικού Φίλτρου 

ΝΑΙ   

21 Καταλληλόλητα για οριζόντια 
εγκατάσταση 

ΝΑΙ   

22 Καταλληλόλητα για χρήση σε 
σιντριβάνια 

ΝΑΙ   

23 Καταλληλόλητα εγκαταστάτη 
 

ΝΑΙ   

 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Όπου απαιτείται τεχνικό χαρακτηριστικό, αποδεικτικό αποτελεί τεχνικό φυλλάδιο ή 
κατάλογος. 

2. Για την απόδειξη της συµµόρφωσης µε ERP 2009/125/ECαπαιτείται πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης. 

3. Για την καταλληλόλητα του προστατευτικού φίλτρου, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση 
από το εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος όπου θα 
αναγράφει διακριτά τα στοιχεία του κατασκευαστή του φίλτρου. Βεβαιώσεις 
µεταπωλητών δεν θα γίνονται δεκτές.  

4. Για την καταλληλόλητα οριζόντιας εγκατάστασης, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση 
από το εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος. 
Βεβαιώσεις µεταπωλητών δεν θα γίνονται δεκτές.  

5. Για την καταλληλόλητα του εγκαταστάτη, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση από το 
εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος πως ο 
εγκαταστάτης είναι πιστοποιηµένος συνεργάτης.   
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση εντός ηλεκτρικού πίνακα, ηλεκτρονικής µονάδας προστασίας 
κινητήρων πολυβάθµιων αντλητικών συγκροτηµάτων. Οι υποβρύχιοι τριφασικοί κινητήρες θα 
διαθέτουν ενσωµατωµένη ηλεκτρονική πλακέτα, η οποία θα µπορεί να συνεργάζεται µε ηλεκτρονική 
µονάδα ελέγχου στον πίνακα αυτοµατισµού, για την επιτήρηση της θερµοκρασίας και ρεύµατος της 
περιέλιξης. Η επικοινωνία των 2 ηλεκτρονικών µονάδων θα γίνεται µέσω των καλωδίων ισχύος, 
χωρίς να απαιτείται η χρήση πρόσθετων καλωδίων για τη µεταφορά του σήµατος της θερµοκρασίας 
και ρεύµατος. Η ηλεκτρονική µονάδα θα διαθέτει µικρή οθόνη στην οποία µπορούν να αναγνωστούν 
τα: Ampere, Volt, συνφ, θερµοκρασία καθώς κωδικοί προειδοποίησης και αναγγελίας σφαλµάτων, 



ενώ µε τα µπουτόν θα µπορούν να ρυθµιστούν το ρεύµα λειτουργίας, η τάση λειτουργίας, η κλάση 
του trip IEC και ο αριθµός φάσεων λειτουργίας. 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η ηλεκτρονική µονάδα θα επιτηρεί τα παρακάτω:  
 

• Μέτρηση αντίστασης µόνωσης πριν την εκκίνηση του. 
• Επιτήρηση θερµοκρασίας περιέλιξης. 
• Έλεγχος τάσης τροφοδοσίας. 
• Έλεγχος ρεύµατος λειτουργίας και ασυµµετρίας. 
• Προστασία από υπερφόρτωση. 
• Προστασία από ξηρή λειτουργία (δεν απαιτούνται ηλεκτρόδια στάθµης ). 
• Έλεγχος φοράς περιστροφής. 
• Έλεγχος έλλειψης φάσης. 
• Έλεγχος cosφ. 
• Έλεγχος αρµονικών διαταραχών. 
• Έλεγχος αρχικής κατάστασης αντλίας για σφάλµατα στο µοτέρ.  

 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν  να υποβάλουν, τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Μέτρηση αντίστασης µόνωσης 

πριν την εκκίνηση του 
NAI   

2 Επιτήρηση θερµοκρασίας 
περιέλιξης 

NAI   

3 Έλεγχος τάσης τροφοδοσίας. 
 

NAI   

4 Έλεγχος ρεύµατος λειτουργίας 
και ασυµµετρίας 

NAI   

5 Προστασία από υπερφόρτωση NAI   
6 Προστασία από ξηρή λειτουργία ΝΑΙ   
7 Έλεγχος φοράς περιστροφής NAI   
8 Έλεγχος έλλειψης φάσης NAI   
9 Έλεγχος cosφ ΝΑΙ   
10 Έλεγχος αρµονικών διαταραχών ΝΑΙ   
11 Έλεγχος αρχικής κατάστασης 

αντλίας για σφάλµατα στο µοτέρ 
ΝΑΙ   

12 CE ΝΑΙ   
13 ISO 9001Κατασκευαστή ΝΑΙ   
14 ISO 14001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
15 ISO 45001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
 
 
 

 



ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ ΤΥΠΟΥ Β 

 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, Τεχνικό 
Φυλλάδιο για την συναρµογή που προσφέρει µαζί µε τους σχετικούς ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και τα σχετικά αποδεικτικά για τα φωτιστικά και την αντλία του 
συστήµατος. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία απόρριψης της προσφοράς. 
 
 

3. ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ ΤΥΠΟΥ Γ 
 

Οµοίως µε «ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ ΤΥΠΟΥ Α» αλλά µε διαφορετική κεφαλή. 
 
Μια κεφαλή ανοξείδωτου χάλυβα σειράς AISI 304Lµε τουλάχιστον 16 ακροφύσια δηµιουργίας 
υδάτινου σχήµατος εκτινασσόµενο από το κέντρο προς τα έξω σε περίπου 10 µοίρες, σύµφωνα 
µε την ενδεικτική φωτογραφία της τεχνικής περιγραφής. 

 
 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν,Τεχνικό 
Φυλλάδιο για την συναρµογή που προσφέρει µαζί µε τους σχετικούς ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣκαι τα σχετικά αποδεικτικά για τα φωτιστικά και την αντλία του 
συστήµατος. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία απόρριψης της προσφοράς. 

 
 

4. ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΤ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, συστήµατος σιντριβανιού, πλήρες 
µε όλα τα εξαρτήµατα και παρελκόµενα του (ακροφύσια, κεφαλές, φωτιστικά, αντλίες, κλπ.). Το 
κέλυφος του συστήµατος θα είναι αντιβανδαλιστικής κατασκευής (ANTIVANDAL), εξ’ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L, κυλινδρικής µορφής διαµέτρου περίπου 400mm  
µε πρεσαρισµένα τα άκρα µε βάθος τουλάχιστον 20mm για στιβαρότητα της κατασκευής. 
Περιφερειακά του κελύφους θα πρέπει να υπάρχει µεγάλη επιφάνεια διάτρητου ανοξείδωτου 
χάλυβα µε µικρές οπές ώστε να περιορίζεται η εισροή στερεών στο αντλητικό συγκρότηµα. Ο 
προβολέας θα είναι ενσωµατωµένος στο κέλυφος χωρίς εκτεθειµένα µέρη µε µονάχα το 
ακροφύσιο να εξέρχονται του κελύφους. Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται και τα απαραίτητα 
υποβρύχια κουτιά διακλάδωσης µε ηλεκτρολογική ρητίνη που απαιτούνται για την εγκατάσταση.  
 

ΕΙ∆ΙΚΑ 

Το σύστηµα ΚΙΤ σιντριβανιού θα έχει:  
Α. Ένα (1) «ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 75WRINGRGBAW» σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης.  
Β. Ένα (1) « ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ DMX 24V DC 
200W(±10%)» σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτη. 

Γ. Ένα (1) ακροφύσιο κρυστάλλινου πίδακα. 



 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 75WRINGRGBAW 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση υποβρύχιου προβολέα χαµηλής τάσης τύπου RING µε 
κεντρική οπή, κατάλληλος για εγκατάσταση και µόνιµη λειτουργία εντός νερού. Ο προβολέας θα 
πρέπει να συµµορφώνονται µε όλες τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ και της ευρωπαϊκής ένωσης. Θα 
πρέπει να είναι ανθεκτικός στην διάβρωση, στην µηχανική καταπόνηση και να φέρει ηλεκτρικά 
στοιχεία τελευταίας τεχνολογίας. Οι ηλεκτρονικές πλακέτες θα πρέπει να φέρουν προστασία από 
υπερθέρµανση µειώνοντας την ένταση χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία. Ο κάθε προβολέας θα 
πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τους υπολοίπους έτσι ώστε κάποια βλάβη να µην δηµιουργεί 
«αλυσίδα» απενεργοποίησης. Για την λειτουργία, θα πρέπει να απαιτείται µονάχα τροφοδοτικό 
24VDC και οι προβολείς να συνεργάζονται µε ελεγκτή χρωµάτων τοποθετηµένο στον ηλεκτρικό 
πίνακα όπου θα επιτρέπει µέσω επιλογής προγράµµατος κάθε πιθανή απόχρωση που προκύπτει από 
τον συνδυασµό των πέντε (5) βασικών χρωµάτων (RGBAW). Όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά για 
την καθοδήγηση του κάθε προβολέα θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένα. Για την διασφάλιση της 
µηχανικής αντοχής, οι προβολείς θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από διαµορφωµένο έλασµα 
ανοξείδωτου τιτανιούχου χάλυβα, πάχους τουλάχιστον 4mm. Τα χαρακτηριστικά του προβολέα θα 
πρέπει να είναι ευδιάκριτα µέσω µόνιµης εγχάραξης τύπου laser και όχι µε αυτοκόλλητα ή άλλους 
τρόπους όπου αλλοιώνονται εύκολα από τον χρόνο. Οι πυρήνες LED του προβολέα θα πρέπει να 
εναρµονίζονται µε το πρότυπο LM80 για εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% της αρχικής έντασης 
µετά από 100.000 ώρες λειτουργίας. Ο προβολέας θα πρέπει να είναι τύπου RING για περιµετρική 
κάλυψη 360ο φωτισµού των πιδάκων. 
 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Τάση Λειτουργίας: 24 VDC 
Ισχύς: 75W ±10% 
Χρώµα Φωτισµού: RGBAW (Red, Green, Blue, Amber, White) 
Υλικό Σώµατος:  Ανοξείδωτος Χάλυβας σειράς AISI 316Ti Πάχους 4mm 
Θερµική Προστασία:  Τουλάχιστον 15 επιπέδων 
Πρωτόκολλο 
δηµιουργίας 
απόχρωσης: 

DMX 

Προστασία 
Αντίστροφης 
Πολικότητας: 

 
ΝΑΙ  

Ελάχιστη Ένταση: 4000 lumens 
Κλάση προστασίας:  IP68(ΕΝ60529:1991 +Α1:2000) 
Πρότυπα: LM80 

ΕΝ 60598-1:2008 +Α11:2009,  
ΕΝ 60598-2-18:1994 +Α1:2012 

Πιστοποιήσεις: CE, RoHS 
Κατασκευαστής: ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001 
Χαρακτηριστικά: Μόνιµη Εγχάραξη Laser  
Τύπος Προβολέα: RINGµε κεντρική οπή τουλάχιστον Ø50mm 
 
 
 
 
 



ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑRING75WRGBAW 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ισχύς 75W ±10%   
2 Τάση Λειτουργίας 24V DC   
3 Χρώµα Φωτισµού RGBAW   
4 Υλικό Σώµατος AISI 316 Ti   
5 Θερµική Προστασία >15 Επίπεδα   
6 Προστασία  Αντίστροφης 

Πολικότητας 
ΝΑΙ   

7 IES Αρχείο µε ελάχιστη ένταση   4000 lumens   
8 LM80 NAI   
9 ΕΝ 60598-1:2008  +Α11:2009 ΝΑΙ   
10 ΕΝ 60598-2-18:1994 +Α1:2012 ΝΑΙ   
11 CE ΝΑΙ   
12 RoHS ΝΑΙ   
13 ISO 9001Κατασκευαστή ΝΑΙ   
14 ISO 14001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
15 ISO 45001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
16 Εγχαραγµένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά 
ΝΑΙ   

17 Πρωτόκολλο δηµιουργίας 
απόχρωσης: 

DMX   

18 Τύπος Προβολέα RING µε οπή 
>Ø50mm 

  

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

1. Όπου απαιτείται τεχνικό χαρακτηριστικό, αποδεικτικό αποτελεί τεχνικό φυλλάδιο ή 
κατάλογος. 

2. Όπου απαιτείται συµµόρφωση, να κατατεθεί δήλωση συµµόρφωσης.   
3. Για την απόδειξη της ελάχιστης έντασης, απαιτείται IES αρχείο. 
4. Για την απόδειξη διατήρησης απόδοσης, απαιτείται αποδεικτικό συµµόρφωσης του 

κατασκευαστή των LED µε το πρότυπο LM80.  
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ DMX 24VDC200W (±10%) 
 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση υποβρύχιας ηλεκτρονικής αντλίας χαµηλής τάσης. Η 
αντλία θα πρέπει να είναι υποβρύχιας χρήσης µε ενσωµατωµένο προ φίλτρο για την προστασία 
της πτερωτής. Θα πρέπει να φέρει ενσωµατωµένο, χωρίς ενώσεις ή κουτιά διακλάδωσης, 
καλώδιο µήκους 10µέτρων, να είναι χαµηλής τάσης 24VDCκαι ισχύος 200W(±10%)Watt. Θα 
πρέπει να είναι κατασκευασµένη από ευρωπαϊκό ή αµερικάνικο εργοστάσιο, πιστοποιηµένο µε 
ISO9001 ή ανώτερο και η αντλία θα πρέπει να φέρει CE. Η αντλία θα πρέπει να επιτρέπει την 
προγραµµατιζόµενη ρύθµιση της λειτουργίας της µε µεταβολές 256 βηµάτων, επιτρέποντας τη 
δυναµική αυξοµείωση του ύψους του πίδακα κατά τη λειτουργία σε µορφή  χωρογραφίας. Ο 
τρόπος ελέγχου της αντλίας θα πρέπει να γίνεται απευθείας µέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας 



DMXκαι όχι µέσω inverter για την εξοικονόµηση κόστους. Αλγόριθµος ενσωµατωµένος στον 
επεξεργαστή της αντλίας θα πρέπει να µετατρέπει την καµπύλη λειτουργίας της αντλίας σε 
γραµµική σε σχέση µε τα ποσοστά ελέγχου. 
 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν,  τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
 

A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ισχύς 200W ±10%   
2 Τάση Λειτουργίας 24V DC   
3 Μέγιστη Παροχή 6000 l/h ±10%   
4 Μέγιστο Μανοµετρικό  4,5m ±10%   
5 Πρωτόκολλο επικοινωνίας DMX   
6 Κατάλληλη για σιντριβάνια NAI   
7 ∆υνατότητα προγραµµατισµού NAI   
8 CE NAI   

 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΙΤ 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, Τεχνικό 
Φυλλάδιο για την συναρµογή που προσφέρει µαζί µε τους σχετικούς ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και τα σχετικά αποδεικτικά για τα φωτιστικά και την αντλία του 
συστήµατος. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία απόρριψης της προσφοράς. 

 
 

5. ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΤΥΠΟΥ Α 
 

Προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και ρύθµιση δακτυλίου ανοξείδωτου χάλυβα σειράς AISI 
304Lµε τηλεσκοπικά πόδια, θέσεις για ανάρτηση προβολέα και υδραυλικά εξαρτήµατα σύνδεσης 
αντλίας. Ο δακτύλιος θα έχει διάµετρο περίπου 4,5mκαι 40 ακροφύσια δέσµης 6-10mm θα 
εκτινάσσουν πίδακες νερού προς το κέντρο. 

 
6. ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΤΥΠΟΥ Β 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση κεφαλής ανοξείδωτου χάλυβα σειράς AISI 304Lµε 
τουλάχιστον 16 ακροφύσια δηµιουργίας υδάτινου σχήµατος εκτινασσόµενο από το κέντρο προς τα 
έξω σε περίπου 10 µοίρες, σύµφωνα µε την ενδεικτική φωτογραφία της τεχνικής περιγραφής. Στο 
κόστος συµπεριλαµβάνονται και παρελκόµενες βάσεις στήριξης της κεφαλής.  

 

7. ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΤΥΠΟΥ Γ 

Προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και ρύθµιση ανοξείδωτου συστήµατος µήκους περίπου 10 
µέτρων µε 5 ακροφύσια αφρώδη πίδακα διάστασης 2”-3”. Toκεντρικό θα έχει ελάχιστο ύψος τα 
5mενώ τα περιµετρικά τουλάχιστον 3m. Ο υδροδιανοµέας, τα ακροφύσια και παρελκόµενες βάσεις 



θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς AISI 304L. Στο κόστος 
συµπεριλαµβάνονται τηλεσκοπικά πόδια, θέσεις για ανάρτηση προβολέα και υδραυλικά εξαρτήµατα 
σύνδεσης αντλίας. Κάθε ακροφύσιο θα έχει ρυθµιστή ροής.  

 

8. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ  
 

Αποξήλωση των δύο (2) υφιστάµενων εγκατάστασης ανοξείδωτου εξοπλισµού σιντριβανιού µε 
ακροφύσια, βάσεις, πόδια και παρελκόµενα που βρίσκεται . Καθαρισµός, επισκευή, επεξεργασία και 
αντικατάσταση φθαρµένων ή κατεστραµµένων ακροφυσίων. Εκτός από την εργασία και τα 
ανταλλακτικά, στο κόστος συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση, η µεταφορά και η επανατοποθέτηση 
του συστήµατος.  

 
 

9. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  15WRGBAW 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση υποβρύχιου προβολέα χαµηλής τάσης, κατάλληλο για 
εγκατάσταση και µόνιµη λειτουργία εντός νερού. Ο προβολέας θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 
όλες τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ και της ευρωπαϊκής ένωσης. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στην 
διάβρωση, στην µηχανική καταπόνηση και να φέρει ηλεκτρικά στοιχεία τελευταίας τεχνολογίας. Οι 
ηλεκτρονικές πλακέτες θα πρέπει να φέρουν προστασία από υπερθέρµανση µειώνοντας την ένταση 
χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία. Ο κάθε προβολέας θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τους 
υπολοίπους έτσι ώστε κάποια βλάβη να µην δηµιουργεί «αλυσίδα» απενεργοποίησης. Για την 
λειτουργία, θα πρέπει να απαιτείται µονάχα τροφοδοτικό 24VDC και οι προβολείς να συνεργάζονται 
µε ελεγκτή χρωµάτων τοποθετηµένο στον ηλεκτρικό πίνακα όπου θα επιτρέπει µέσω επιλογής 
προγράµµατος κάθε πιθανή απόχρωση που προκύπτει από τον συνδυασµό των πέντε (5) βασικών 
χρωµάτων (RGBAW). Όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά για την καθοδήγηση του κάθε προβολέα θα 
πρέπει να είναι ενσωµατωµένα. Για την διασφάλιση της µηχανικής αντοχής, οι προβολείς θα πρέπει 
να είναι κατασκευασµένοι από διαµορφωµένο έλασµα ανοξείδωτου τιτανιούχου χάλυβα, πάχους 
τουλάχιστον 4mm. Τα χαρακτηριστικά του προβολέα θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα µέσω µόνιµης 
εγχάραξης τύπου laser και όχι µε αυτοκόλλητα ή άλλους τρόπους όπου αλλοιώνονται εύκολα από 
τον χρόνο. Οι πυρήνες LED του προβολέα θα πρέπει να εναρµονίζονται µε το πρότυπο LM80 για 
εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% της αρχικής έντασης µετά από 100.000 ώρες λειτουργίας. Ο 
προβολέας θα πρέπει να είναι νέας γενιάς µε το καλώδιο παροχής και σήµατος να είναι ενιαίο, 3 
αγωγών.  
 
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Τάση Λειτουργίας: 24 VDC 
Ισχύς: 15W ±10% 
Χρώµα Φωτισµού: RGBAW (Red, Green, Blue, Amber, White) 
Υλικό Σώµατος:  Ανοξείδωτος Χάλυβας σειράς AISI 316Ti Πάχους 4mm 
Θερµική Προστασία:  Τουλάχιστον 15 επιπέδων 
Καλώδιο: 3 Αγωγών 
Προστασία 
Αντίστροφης 
Πολικότητας: 

 
ΝΑΙ  

Ελάχιστη Ένταση: 750 lumens 
Κλάση προστασίας:  IP68 (ΕΝ60529:1991 +Α1:2000) 
Πρότυπα: LM80 



ΕΝ 60598-1:2008 +Α11:2009,  
ΕΝ 60598-2-18:1994 +Α1:2012 

Πιστοποιήσεις: CE, RoHS 
Κατασκευαστής: ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001 
Χαρακτηριστικά: Μόνιµη Εγχάραξη Laser  

 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 6 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 15WRGBAW 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ισχύς 15W ±10%   
2 Τάση Λειτουργίας 24V DC   
3 Χρώµα Φωτισµού RGBAW   
4 Υλικό Σώµατος AISI 316 Ti   
5 Θερµική Προστασία >15 Επίπεδα   
6 Προστασία  Αντίστροφης 

Πολικότητας 
ΝΑΙ   

7 IES Αρχείο µε ελάχιστη ένταση   750 lumens   
8 LM80 NAI   
9 ΕΝ 60598-1:2008  +Α11:2009 ΝΑΙ   
10 ΕΝ 60598-2-18:1994 +Α1:2012 ΝΑΙ   
11 CE ΝΑΙ   
12 RoHS ΝΑΙ   
13 ISO 9001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
14 ISO 14001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
15 ISO 45001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
16 Εγχαραγµένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά 
ΝΑΙ   

17 Ενιαίο καλώδιο 3 αγωγών ΝΑΙ   
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

1. Όπου απαιτείται τεχνικό χαρακτηριστικό, αποδεικτικό αποτελεί τεχνικό φυλλάδιο ή 
κατάλογος. 

2. Όπου απαιτείται συµµόρφωση, να κατατεθεί δήλωση συµµόρφωσης.   
3. Για την απόδειξη της ελάχιστης έντασης, απαιτείται IES αρχείο. 
4. Για την απόδειξη διατήρησης απόδοσης, απαιτείται αποδεικτικό συµµόρφωσης του 

κατασκευαστή των LED µε το πρότυπο LM80.  
 

  



10. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 45WRGBAW 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση υποβρύχιου προβολέα χαµηλής τάσης, κατάλληλο για 
εγκατάσταση και µόνιµη λειτουργία εντός νερού. Ο προβολέας θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 
όλες τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ και της ευρωπαϊκής ένωσης. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στην 
διάβρωση, στην µηχανική καταπόνηση και να φέρει ηλεκτρικά στοιχεία τελευταίας τεχνολογίας. Οι 
ηλεκτρονικές πλακέτες θα πρέπει να φέρουν προστασία από υπερθέρµανση µειώνοντας την ένταση 
χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία. Ο κάθε προβολέας θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τους 
υπολοίπους έτσι ώστε κάποια βλάβη να µην δηµιουργεί «αλυσίδα» απενεργοποίησης. Για την 
λειτουργία, θα πρέπει να απαιτείται µονάχα τροφοδοτικό 12 ή 24VDC και οι προβολείς να 
συνεργάζονται µε ελεγκτή χρωµάτων τοποθετηµένο στον ηλεκτρικό πίνακα όπου θα επιτρέπει µέσω 
επιλογής προγράµµατος κάθε πιθανή απόχρωση που προκύπτει από τον συνδυασµό των πέντε (5) 
βασικών χρωµάτων (RGBAW). Όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά για την καθοδήγηση του κάθε 
προβολέα θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένα. Για την διασφάλιση της µηχανικής αντοχής, οι 
προβολείς θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από διαµορφωµένο έλασµα ανοξείδωτου 
τιτανιούχου χάλυβα, πάχους τουλάχιστον 4mm. Τα χαρακτηριστικά του προβολέα θα πρέπει να είναι 
ευδιάκριτα µέσω µόνιµης εγχάραξης τύπου laser και όχι µε αυτοκόλλητα ή άλλους τρόπους όπου 
αλλοιώνονται εύκολα από τον χρόνο. Οι πυρήνες LED του προβολέα θα πρέπει να εναρµονίζονται 
µε το πρότυπο LM80 για εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% της αρχικής έντασης µετά από 100.000 
ώρες λειτουργίας.  
 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Τάση Λειτουργίας: 12-24 VDC 
Ισχύς: 45W ±10% 
Χρώµα Φωτισµού: RGBAW (Red, Green, Blue, Amber, White) 
Υλικό Σώµατος:  Ανοξείδωτος Χάλυβας σειράς AISI 316Ti Πάχους 4mm 
Θερµική Προστασία:  Τουλάχιστον 15 επιπέδων 
Πρωτόκολλο 
δηµιουργίας απόχρωσης: 

DMX 

Προστασία Αντίστροφης 
Πολικότητας: 

 
ΝΑΙ  

Ελάχιστη Ένταση: 3200 lumens 
Κλάση προστασίας:  IP68 (ΕΝ60529:1991 +Α1:2000) 
Πρότυπα: LM80 

ΕΝ 60598-1:2008 +Α11:2009,  
ΕΝ 60598-2-18:1994 +Α1:2012 

Πιστοποιήσεις: CE, RoHS 
Κατασκευαστής: ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001 
Χαρακτηριστικά: Μόνιµη Εγχάραξη Laser  
 
 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 7 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 45WRGBAW 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ισχύς 45W ±10%   
2 Τάση Λειτουργίας 12-24V DC   
3 Χρώµα Φωτισµού RGBAW   
4 Υλικό Σώµατος AISI 316 Ti   
5 Θερµική Προστασία >15 Επίπεδα   
6 Προστασία  Αντίστροφης 

Πολικότητας 
ΝΑΙ   

7 IES Αρχείο µε ελάχιστη ένταση   3200 lumens   
8 LM80 NAI   
9 ΕΝ 60598-1:2008  +Α11:2009 ΝΑΙ   
10 ΕΝ 60598-2-18:1994 +Α1:2012 ΝΑΙ   
11 CE ΝΑΙ   
12 RoHS ΝΑΙ   
13 ISO 9001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
14 ISO 14001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
15 ISO 45001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
16 Εγχαραγµένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά 
ΝΑΙ   

17 Πρωτόκολλο δηµιουργίας 
απόχρωσης: 

DMX   

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

1. Όπου απαιτείται τεχνικό χαρακτηριστικό, αποδεικτικό αποτελεί τεχνικό φυλλάδιο ή 
κατάλογος. 

2. Όπου απαιτείται συµµόρφωση, να κατατεθεί δήλωση συµµόρφωσης.   
3. Για την απόδειξη της ελάχιστης έντασης, απαιτείται IES αρχείο. 
4. Για την απόδειξη διατήρησης απόδοσης, απαιτείται αποδεικτικό συµµόρφωσης του 

κατασκευαστή των LED µε το πρότυπο LM80.  
 
 
 
 

11. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 75WRGBAW 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση υποβρύχιου προβολέα χαµηλής τάσης κατάλληλος για 
εγκατάσταση και µόνιµη λειτουργία εντός νερού. Ο προβολέας θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 
όλες τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ και της ευρωπαϊκής ένωσης. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στην 
διάβρωση, στην µηχανική καταπόνηση και να φέρει ηλεκτρικά στοιχεία τελευταίας τεχνολογίας. Οι 
ηλεκτρονικές πλακέτες θα πρέπει να φέρουν προστασία από υπερθέρµανση µειώνοντας την ένταση 
χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία. Ο κάθε προβολέας θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τους 
υπολοίπους έτσι ώστε κάποια βλάβη να µην δηµιουργεί «αλυσίδα» απενεργοποίησης. Για την 
λειτουργία, θα πρέπει να απαιτείται µονάχα τροφοδοτικό 24VDC και οι προβολείς να συνεργάζονται 
µε ελεγκτή χρωµάτων τοποθετηµένο στον ηλεκτρικό πίνακα όπου θα επιτρέπει µέσω επιλογής 
προγράµµατος κάθε πιθανή απόχρωση που προκύπτει από τον συνδυασµό των πέντε (5) βασικών 
χρωµάτων (RGBAW). Όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά για την καθοδήγηση του κάθε προβολέα θα 
πρέπει να είναι ενσωµατωµένα. Για την διασφάλιση της µηχανικής αντοχής, οι προβολείς θα πρέπει 
να είναι κατασκευασµένοι από διαµορφωµένο έλασµα ανοξείδωτου τιτανιούχου χάλυβα, πάχους 



τουλάχιστον 4mm. Τα χαρακτηριστικά του προβολέα θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα µέσω µόνιµης 
εγχάραξης τύπου laser και όχι µε αυτοκόλλητα ή άλλους τρόπους όπου αλλοιώνονται εύκολα από 
τον χρόνο. Οι πυρήνες LED του προβολέα θα πρέπει να εναρµονίζονται µε το πρότυπο LM80 για 
εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% της αρχικής έντασης µετά από 100.000 ώρες λειτουργίας. Ο 
προβολέας θα πρέπει να είναι νέας γενιάς µε το καλώδιο παροχής και σήµατος να είναι ενιαίο, 3 
αγωγών. 
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Τάση Λειτουργίας: 24 VDC 
Ισχύς: 75W ±10% 
Χρώµα Φωτισµού: RGBAW (Red, Green, Blue, Amber, White) 
Υλικό Σώµατος:  Ανοξείδωτος Χάλυβας σειράς AISI 316Ti Πάχους 4mm 
Θερµική Προστασία:  Τουλάχιστον 15 επιπέδων 
Πρωτόκολλο 
δηµιουργίας 
απόχρωσης: 

DMX 

Προστασία 
Αντίστροφης 
Πολικότητας: 

 
ΝΑΙ  

Ελάχιστη Ένταση: 4000 lumens 
Κλάση προστασίας:  IP68(ΕΝ60529:1991 +Α1:2000) 
Πρότυπα: LM80 

ΕΝ 60598-1:2008 +Α11:2009,  
ΕΝ 60598-2-18:1994 +Α1:2012 

Πιστοποιήσεις: CE, RoHS 
Κατασκευαστής: ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001 
Χαρακτηριστικά: Μόνιµη Εγχάραξη Laser  
 
 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 8 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ75WRGBAW 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ισχύς 75W ±10%   
2 Τάση Λειτουργίας 24V DC   
3 Χρώµα Φωτισµού RGBAW   
4 Υλικό Σώµατος AISI 316 Ti   
5 Θερµική Προστασία >15 Επίπεδα   
6 Προστασία  Αντίστροφης 

Πολικότητας 
ΝΑΙ   

7 IES Αρχείο µε ελάχιστη ένταση   4000 lumens   
8 LM80 NAI   
9 ΕΝ 60598-1:2008  +Α11:2009 ΝΑΙ   
10 ΕΝ 60598-2-18:1994 +Α1:2012 ΝΑΙ   
11 CE ΝΑΙ   
12 RoHS ΝΑΙ   
13 ISO 9001Κατασκευαστή ΝΑΙ   



14 ISO 14001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
15 ISO 45001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
16 Εγχαραγµένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά 
ΝΑΙ   

17 Πρωτόκολλο δηµιουργίας 
απόχρωσης: 

DMX   

 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

1. Όπου απαιτείται τεχνικό χαρακτηριστικό, αποδεικτικό αποτελεί τεχνικό φυλλάδιο ή 
κατάλογος. 

2. Όπου απαιτείται συµµόρφωση, να κατατεθεί δήλωση συµµόρφωσης.   
3. Για την απόδειξη της ελάχιστης έντασης, απαιτείται IES αρχείο. 
4. Για την απόδειξη διατήρησης απόδοσης, απαιτείται αποδεικτικό συµµόρφωσης του 

κατασκευαστή των LED µε το πρότυπο LM80.  
 

12. ΜΟΝΟΒΑΘΜΙOΑΝΤΛΗΤΙΚOΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ0,7kW (±10%) 

ΓΕΝΙΚΑ 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήµατος, υποβρύχιας λειτουργίας, 
αποτελούµενο από αντλία και κινητήρα, κατάλληλο για οριζόντια εγκατάσταση και λειτουργία σε 
σιντριβάνια. Για την προστασία της αντλίας από εµπλοκή λόγω φύλλων, απορριµµάτων και στερεών 
άνω της ανοχής της πτερωτής, στο αντλητικό συγκρότηµα θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένο 
προστατευτικό φίλτρο, εγκεκριµένο από το εργοστάσιο κατασκευής της αντλίας. Όλα τα µεταλλικά 
εξαρτήµατα της αντλίας και του φίλτρου θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα σειράς AISI 304.  
 
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Ισχύς:  0,7 (±10%) kW 
Συχνότητα:  50 Hz 
Τάση Λειτουργίας:  220-230V ΑC 
Υλικό Κελύφους: AISI 304 ή ανώτερο 
Υλικό Πτερωτής: AISI 304 ή ανώτερο 

Κλάση Προστασίας : IP68 
Κλάση Μόνωσης : F ή ανώτερη 
Ενσωµατωµένη Θερµική Προστασία: ΝΑΙ 
Μήκος Καλωδίου: >8m 
Πιστοποιήσεις Αντλίας: CE  
 LGA 
 VDE 
Κατασκευαστής Αντλίας : ISO 9001 
 ISO 14001 
 ISO 45001 
Υλικό Προστατευτικού Φίλτρου: AISI 304 ή ανώτερο 
Πιστοποιητικά Κατασκευαστή Φίλτρου: ISO 9001 
 ISO 14001 
 ISO 45001 
 
 
 
 
 



 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 9 
MONOBΑΘΜΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 0,7kW (±10%) 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ισχύς 0,7W ±10%   
2 Τάση Λειτουργίας 220-230V AC   
3 Υλικό Κελύφους AISI 304 ή 

ανώτερο 
  

4 Υλικό Πτερωτής AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

5 Κλάση Προστασίας  IP68   
6 Κλάση Μόνωσης F ή ανώτερη   
7 CE NAI   
8 LGA  ΝΑΙ   
9 VDE ΝΑΙ   
10 ISO 9001 Κατασκευαστή 

Αντλίας 
ΝΑΙ   

11 ISO 14001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

12 ISO 45001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

13 Υλικό Προστατευτικού Φίλτρου AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

14 ISO 9001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

15 ISO 14001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

16 ISO 45001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

17 Καταλληλόλητα 
Προστατευτικού Φίλτρου 

ΝΑΙ   

18 Καταλληλόλητα για οριζόντια 
εγκατάσταση 

ΝΑΙ   

19 Καταλληλόλητα για χρήση σε 
σιντριβάνια 

ΝΑΙ   

20 Καταλληλόλητα εγκαταστάτη 
 

ΝΑΙ   

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

1. Όπου απαιτείται τεχνικό χαρακτηριστικό, αποδεικτικό αποτελεί τεχνικό φυλλάδιο ή 
κατάλογος. 

2. Για την καταλληλόλητα του προστατευτικού φίλτρου, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση 
από το εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος όπου θα 
αναγράφει διακριτά τα στοιχεία του κατασκευαστή του φίλτρου. Βεβαιώσεις 
µεταπωλητών δεν θα γίνονται δεκτές.  



3. Για την καταλληλόλητα του εγκαταστάτη, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση από το 
εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος πως ο 
εγκαταστάτης είναι πιστοποιηµένος συνεργάτης.   

4. Για την καταλληλόλητα χρήσης σε σιντριβάνια, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση από 
το εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος. 
 

 
 

13. ΜΟΝΟΒΑΘΜΙOΑΝΤΛΗΤΙΚOΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ1,9kW (±10%) 

Οµοίως µε «ΜΟΝΟΒΑΘΜΙO ΑΝΤΛΗΤΙΚO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 0,7kW (±10%)» αλλά για ισχύς 
1.9kW. Να συµπληρωθεί και να υποβληθεί πίνακας συµµόρφωσης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 10 
MONOBΑΘΜΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1,9kW (±10%) 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ισχύς 1,9W ±10%   
2 Τάση Λειτουργίας 220-230V AC   
3 Υλικό Κελύφους AISI 304 ή 

ανώτερο 
  

4 Υλικό Πτερωτής AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

5 Κλάση Προστασίας  IP68   
6 Κλάση Μόνωσης F ή ανώτερη   
7 CE NAI   
8 LGA  ΝΑΙ   
9 VDE ΝΑΙ   
10 ISO 9001 Κατασκευαστή 

Αντλίας 
ΝΑΙ   

11 ISO 14001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

12 ISO 45001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

13 Υλικό Προστατευτικού Φίλτρου AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

14 ISO 9001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

15 ISO 14001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

16 ISO 45001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

17 Καταλληλόλητα 
Προστατευτικού Φίλτρου 

ΝΑΙ   

18 Καταλληλόλητα για οριζόντια 
εγκατάσταση 

ΝΑΙ   

19 Καταλληλόλητα για χρήση σε 
σιντριβάνια 

ΝΑΙ   

20 Καταλληλόλητα εγκαταστάτη 
 

ΝΑΙ   

 

 

 



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 
1. Όπου απαιτείται τεχνικό χαρακτηριστικό, αποδεικτικό αποτελεί τεχνικό φυλλάδιο ή 

κατάλογος. 
2. Για την καταλληλόλητα του προστατευτικού φίλτρου, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση 

από το εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος όπου θα 
αναγράφει διακριτά τα στοιχεία του κατασκευαστή του φίλτρου. Βεβαιώσεις 
µεταπωλητών δεν θα γίνονται δεκτές.  

3. Για την καταλληλόλητα του εγκαταστάτη, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση από το 
εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος πως ο 
εγκαταστάτης είναι πιστοποιηµένος συνεργάτης.   

4. Για την καταλληλόλητα χρήσης σε σιντριβάνια, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση από 
το εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος. 
 

 

14. ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ5,5kW (±10%) 
 

Οµοίως µε «ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2,2kW (±10%)» αλλά για ισχύς 
5,5kW. Να συµπληρωθεί και να υποβληθεί πίνακας συµµόρφωσης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 11 
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5,5kW (±10%) 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ισχύς 5,5W ±10%   
2 Τάση Λειτουργίας 3 × 400V AC   
3 Μέθοδος Εκκίνησης DOL (direct-

on-line) 
  

4 Στροφές Κινητήρα 3000 (±10%) 
rpm 

  

5 Υλικό Αντλίας AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

6 Υλικό Κινητήρα AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

7 Υλικό Πτερωτής AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

8 Κλάση Προστασίας IP68 κατά 
IEC 34-5 

NAI   

9 CE 
 

NAI   

10 2006/42/EC 
 

ΝΑΙ   

11 ERP 2009/125/EC 
 

ΝΑΙ   

12 Επίπεδα Θορύβου 
 

<90dB   

13 ISO 9001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

14 ISO 14001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

15 ISO 45001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

16 Υλικό Προστατευτικού Φίλτρου AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

17 ISO 9001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   



Φίλτρου 
18 ISO 14001 Κατασκευαστή 

Φίλτρου 
ΝΑΙ   

19 ISO 45001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

20 Καταλληλόλητα 
Προστατευτικού Φίλτρου 

ΝΑΙ   

21 Καταλληλόλητα για οριζόντια 
εγκατάσταση 

ΝΑΙ   

22 Καταλληλόλητα για χρήση σε 
σιντριβάνια 

ΝΑΙ   

23 Καταλληλόλητα εγκαταστάτη 
 

ΝΑΙ   

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

1. Όπου απαιτείται τεχνικό χαρακτηριστικό, αποδεικτικό αποτελεί τεχνικό φυλλάδιο ή 
κατάλογος. 

2. Για την απόδειξη της συµµόρφωσης µε ERP 2009/125/ECαπαιτείται πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης. 

3. Για την καταλληλόλητα του προστατευτικού φίλτρου, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση 
από το εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος όπου θα 
αναγράφει διακριτά τα στοιχεία του κατασκευαστή του φίλτρου. Βεβαιώσεις 
µεταπωλητών δεν θα γίνονται δεκτές.  

4. Για την καταλληλόλητα οριζόντιας εγκατάστασης, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση 
από το εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος. 
Βεβαιώσεις µεταπωλητών δεν θα γίνονται δεκτές.  

5. Για την καταλληλόλητα του εγκαταστάτη, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση από το 
εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος πως ο 
εγκαταστάτης είναι πιστοποιηµένος συνεργάτης.   
 

 

15. ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ7,5kW (±10%) 
 

Οµοίως µε «ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2,2kW (±10%)» αλλά για ισχύς 
7,5kW. Να συµπληρωθεί και να υποβληθεί πίνακας συµµόρφωσης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 12 
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 7,5kW (±10%) 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ισχύς 7,5W ±10%   
2 Τάση Λειτουργίας 3 × 400V AC   
3 Μέθοδος Εκκίνησης DOL (direct-

on-line) 
  

4 Στροφές Κινητήρα 3000 (±10%) 
rpm 

  

5 Υλικό Αντλίας AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

6 Υλικό Κινητήρα AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

7 Υλικό Πτερωτής AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

8 Κλάση Προστασίας IP68 κατά NAI   



IEC 34-5 
9 CE 

 
NAI   

10 2006/42/EC 
 

ΝΑΙ   

11 ERP 2009/125/EC 
 

ΝΑΙ   

12 Επίπεδα Θορύβου 
 

<90dB   

13 ISO 9001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

14 ISO 14001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

15 ISO 45001 Κατασκευαστή 
Αντλίας 

ΝΑΙ   

16 Υλικό Προστατευτικού Φίλτρου AISI 304 ή 
ανώτερο 

  

17 ISO 9001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

18 ISO 14001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

19 ISO 45001 Κατασκευαστή 
Φίλτρου 

ΝΑΙ   

20 Καταλληλόλητα 
Προστατευτικού Φίλτρου 

ΝΑΙ   

21 Καταλληλόλητα για οριζόντια 
εγκατάσταση 

ΝΑΙ   

22 Καταλληλόλητα για χρήση σε 
σιντριβάνια 

ΝΑΙ   

23 Καταλληλόλητα εγκαταστάτη 
 

ΝΑΙ   

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

1. Όπου απαιτείται τεχνικό χαρακτηριστικό, αποδεικτικό αποτελεί τεχνικό φυλλάδιο ή 
κατάλογος. 

2. Για την απόδειξη τηςσυµµόρφωσης µε ERP 2009/125/ECαπαιτείται πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης. 

3. Για την καταλληλόλητα του προστατευτικού φίλτρου, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση 
από το εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος όπου θα 
αναγράφει διακριτά τα στοιχεία του κατασκευαστή του φίλτρου. Βεβαιώσεις 
µεταπωλητών δεν θα γίνονται δεκτές.  

4. Για την καταλληλόλητα οριζόντιας εγκατάστασης, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση 
από το εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος. 
Βεβαιώσεις µεταπωλητών δεν θα γίνονται δεκτές.  

5. Για την καταλληλόλητα του εγκαταστάτη, απαιτείται σφραγισµένη βεβαίωση από το 
εργοστάσιο κατασκευής (ή θυγατρικής) του αντλητικού συγκροτήµατος πως ο 
εγκαταστάτης είναι πιστοποιηµένος συνεργάτης.   
 

 

16. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 
 

Προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, (συµπεριλαµβανοµένου και της δοκιµαστικής λειτουργίας), 
ορειχάλκινη ηλεκτροβάνα διάστασης 1", 24V AC, κανονικά κλειστή. (NC). 
 



 
17. ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση εύκαµπτου αγωγού, κατασκευασµένου από χαλκό κατηγορίας 5 
(Class 5), µε µόνωση από ελαστοµερές µείγµα (ποιότητα G16) και µε εξωτερικό περίβληµα από PVC 
τύπου R16. Η χρήση του θα είναι, σε µόνιµη υποβρύχια εγκατάσταση. Ονοµαστική Τάση  600V (AC) / 
1800V (DC), περιοχή θερµοκρασίας: από -15°C έως +90°C, τουλάχιστον. 
 
Προδιαγραφές: CE, CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35318-35322-35016, EN 50575:2014 + EN 
50575/A1:2016 
 

ΕΙ∆ΙΚΑ 
 
Για τις ανάγκες του έργου θα χρειαστούν: 
 

17.1 Καλώδια τύπου (FG16R16 0,6 / 1kV), διατοµής 2×1,5 mm² 
17.2 Καλώδια τύπου (FG16R16 0,6 / 1kV), διατοµής 3×1,5 mm² 
17.3 Καλώδια τύπου (FG16R16 0,6 / 1kV), διατοµής 3×2,5 mm² 
17.4 Καλώδια τύπου (FG16R16 0,6 / 1kV), διατοµής 3×4 mm² 
17.5 Καλώδια τύπου (FG16R16 0,6 / 1kV), διατοµής 4×1,5 mm² 
17.6 Καλώδια τύπου (FG16R16 0,6 / 1kV), διατοµής 4×2,5 mm² 
17.7 Καλώδια τύπου (FG16R16 0,6 / 1kV), διατοµής 4×4,0 mm² 
17.8 Καλώδια τύπου (FG16R16 0,6 / 1kV), διατοµής 4×6  mm² 
17.9 Καλώδια τύπου (FG16R16 0,6 / 1kV), διατοµής 5×1,5 mm² 
17.10 Καλώδια τύπου (FG16R16 0,6 / 1kV), διατοµής 5×2,5 mm² 
17.11 Καλώδια τύπου (FG16R16 0,6 / 1kV), διατοµής 5×4 mm² 
 

18. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Α 

ΓΕΝΙΚΑ 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα όπου θα εµπεριέχει όλες τις 
απαραίτητες ηλεκτρικές διατάξεις και αυτοµατισµούς για την τροφοδοσία, τον έλεγχο και την ασφαλή 
λειτουργία του επιµέρους εξοπλισµού του υδάτινου στοιχείου. Ο κατασκευαστής του ηλεκτρολογικού 
πίνακα θα πρέπει να διατηρεί τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2015,  ISO 14001:2015 
&ISO 45001 µε πεδίο την κατασκευή, εµπορία, εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων που αφορούν 
σιντριβάνια. Στο κόστος συµπεριλαµβάνεται και το απαραίτητο πίλλαρ. 
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, πίνακα συµµόρφωσης µε 
παραποµπές στα αποδεικτικά της κάθε απαίτησης των τεχνικών προδιαγραφών, συµπεριλαµβανοµένου 
και των απαιτούµενων σχετικών πιστοποιητικών του κατασκευαστή. Μη συµµόρφωση σε έστω και µία 
από τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές, αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 
 
 

1. Πιστοποίηση Κατασκευαστή: ISO9001, ISO 14001,ISO 45001 
 
 

2. Βαθµός Προστασίας:       Τουλάχιστον IP 55. 
 

3. Πρότυπα: DIN EN 62208:2012-06, UL 508A,  
CSA C22.2, EN 60079-0:2012,Lloyd’s Register,  
DNV-GL 

4. Μεταλλικό Κιβώτιο: Προστασία κατά της διάβρωσης µε τουλάχιστον 3 
επίπεδα. Νανοκεραµική επικάλυψη, εµβάπτιση

ηλεκτροφόρησης και επιπρόσθετη βαφή πούδρας. 
5. Πόρτα: Πόρτα µε άνοιγµα 130 µοίρες προστατευµένη µε

ακροδέκτη γειώσεως και κλειδαριές  τύπου “Double
Bit #5” 

6. Σήµανση CE: Μεταλλική ετικέτα σήµανσης όπως απαιτείτε από  
το πρότυπο ΕΝ 61439-1.   

 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   
 
ΚΛΕΜΩΝ& ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
Κάθε τερµατική κλέµα όπως και ηλεκτρολογική ή ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει να φέρει ετικέτα µε 
αναγραφόµενη την αρίθµηση ή τον κωδικό της σε άµεση αντιστοιχία µε τα ηλεκτρολογικά σχέδια. Η 
αποτύπωση στην ετικέτα θα πρέπει να γίνει από πρέσα ή θερµικά επεξεργασµένο µελάνι έτσι ώστε να 
µην µπορεί να αφαιρεθεί µε κανένα κοινότυπο καθαριστικό διάλυµα.  
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΛΕΜΩΝ 
Στην πλάτη του κιβωτίου, σε άµεση οριοθέτηση και γεωµετρική αντιστοιχία µε τις κλέµες, θα πρέπει να 
προσαρµοστεί βοηθητική σήµανση όπου να αναγράφει και οµαδοποιεί τα στοιχεία των κλεµών, ως 
δικλείδα ασφαλείας.  
 
ΜΕΤΟΠΗΣ 
Στην προστατευτική µετόπη του ηλεκτρολογικού πίνακα, θα πρέπει να αναγράφεται η κωδικοποίηση 
των ηλεκτρικών στοιχείων µε άµεση οριοθέτηση και γεωµετρική αντιστοιχία, µε του αντίστοιχου 
ηλεκτρολογικού υλικού που αφορούν. Η επιγραφές θα πρέπει να εµπεριέχουν άµεση και µοναδική 
αντιστοιχία του ηλεκτρολογικού υλικού που περιγράφουν, µε τα ηλεκτρολογικά σχέδια που το αφορούν, 
καθώς και σύντοµη περιγραφή του υλικού. Η επιγραφές θα πρέπει να είναι µαρκαρισµένες µέσω 
laserαπευθείας στην µετόπη για αποφυγή της αλλοίωσης της πληροφορίας λόγω φθοράς. Αυτοκόλλητα 
και πάσης φύσεως αφαιρούµενα µέσα δεν είναι αποδεκτά.  
 
ΣΧΕ∆ΙΟΘΗΚΗ 
Εντός του κιβωτίου, σε εµφανές σηµείο, θα πρέπει να υπάρχει προσαρµοσµένη σχεδιοθήκη όπου θα 
εµπεριέχει τα αναλυτικά, πολυγραµµικά σχέδια των ηλεκτρικών διατάξεων του ηλεκτρολογικού πίνακα 
σε έντυπη µορφή διάστασης A3, αλλά και σε ψηφιακή µορφή αρχείου .DWG (ACAD), αποθηκευµένο 
σε συµβατικό USB Stick. 
 
 
 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για λόγους εργονοµίας, ασφάλειας, λειτουργικότητας αλλά και για την συµµόρφωση του 
ηλεκτρολογικού πίνακα µε τον ΕΛΟΤ και τις κοινοτικές οδηγίες, οι παρακάτω ηλεκτρικές διατάξεις και 
ηλεκτρικά στοιχεία θα πρέπει να εµπεριέχονται στο σύστηµα. 
 

1. Γενικό ∆ιακόπτη  
2. Γενική Ασφάλεια κατάλληλων προδιαγραφών για την διαχείριση του επιµέρους εξοπλισµού του 

σιντριβανιού.  
3. Ρελέ ∆ιαρροής (Αντι-ηλεκτροπληξίας) 30mA ή λιγότερο, κατάλληλο για βιοµηχανική χρήση, 

όπως τριφασικοί κινητήρες και άλλα επαγωγικά φορτία.  
4. Τροφοδοτικά που καλύπτουν τις απαιτήσεις φωτισµού.  
5. Αυτοµατοποιηµένη εκκίνηση µέσω χρονοδιακοπτών, ανεξάρτητης λειτουργίας αντλιών και 

φωτισµού. 
6. ∆υνατότητα σύνδεσης ελέγχου µίας (1) Αντλίας.  
7. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ & ΣΤΑΘΜΗΣ» 
8. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ WIFI» 
9. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ MONA∆Α CLOUD» 

 
 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 13 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Κατασκευαστής Κιβωτίου ISO 9001, ISO 

14001 & ISO 
45001 

  

2 Βαθµός Προστασίας Τουλάχιστον 
IP55 

  

3 Πιστοποιήσεις Κιβωτίου DNV-
GL 

NAI   

4 Πιστοποιήσεις Κιβωτίου DIN 

EN 62208:2012-06 

ΝΑΙ   

5 Πιστοποιήσεις Κιβωτίου EN 

60079-0:2012 

ΝΑΙ   

6 Πιστοποιήσεις Κιβωτίου UL 508A,  

CSAC22.2 

ΝΑΙ   

7 Πιστοποιήσεις Κιβωτίου Lloyd’s 

Register 

750 lumens   

8 Σήµανση CE NAI   
9 Σχεδιοθήκη ΝΑΙ   
10 Σήµανση Ηλεκτρικών Στοιχείων ΝΑΙ   
11 Κατασκευαστής Ηλ. Πίνακα ISO9001, ISO 

14001 & ISO 
45001 

  

 
 



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ 
 

1. Όπου απαιτείται τεχνικό χαρακτηριστικό, αποδεικτικό αποτελεί τεχνικό φυλλάδιο ή 
κατάλογος. 

2. Όπου απαιτείται συµµόρφωση, να κατατεθεί το σχετικό αποδεικτικό.   
 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση αισθητήριου ανεµοµέτρησης µε σώµα κατασκευασµένo από 
ανοξείδωτο χάλυβα σειράς AISITiγια αυξηµένη µηχανική και διαβρωτική αντοχή. Θα πρέπει να είναι 
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο και να προµηθευτεί µαζί µε ανοξείδωτη βάση στήριξης.  
 
Εύρος Τροφοδοσίας 10-25V DC 
Υλικό σώµατος: Ανοξείδωτος χάλυβας σειράς AISI 316Ti 
Μέγιστη Κατανάλωση:  <5mA 
ΘερµοκρασίαΛειτουργίας: -10°C +80°C 
Ανάλυση: Τουλάχιστον 2 pulses / rev 
Προστασία ESD: NAI 
Προστασία Αντίστροφης Πολικότητας: 
Πιστοποιητικά Κατασκευαστή:  

ΝΑΙ 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 

Πιστοποιήσεις:  CE 
 
 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 14 
ANEMOMEΤΡΟ 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Τάση Λειτουργίας 10-25V DC   
2 Υλικό πτερωτής και σώµατος Ανοξείδωτος 

χάλυβας 
σειράς AISI 
316Ti 

  

3 Μέγιστη Κατανάλωση 5mA   
4 Θερµοκρασία Λειτουργίας -10°C +80°C   
5 Ελάχιστη Ανάλυση 2 pulses / rev   
6 Προστασία ESD ΝΑΙ   
7 Προστασία  Αντίστροφης 

Πολικότητας 
ΝΑΙ   

8 Πιστοποίηση CE ΝΑΙ   
9 ISO 9001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
10 ISO 14001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
11 ISO 45001 Κατασκευαστή ΝΑΙ   
 
 
 



ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ 
 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση αισθητήριου στάθµης κλειστού τύπου µε λειτουργία ακίδων 
επαφής χωρίς κινούµενα µηχανικά µέρη κατάλληλο για σιντριβάνια και υδάτινα στοιχεία. Η κατασκευή 
του σώµατος θα είναι από αντιδιαβρωτικό υλικό και οι µεταλλική(ές) ακίδα(ες) από ανοξείδωτο χάλυβα 
σειράς AISI 316Ti. Το καλώδιο θα πρέπει να είναι υδατοστεγώς προσαρµοσµένο στο αισθητήριο και να 
είναι κατάλληλο για χρήση στο νερό.Θα φέρει κατάλληλη βάση κατασκευασµένη από ανοξείδωτο 
χάλυβα όπου θα επιτρέπει µικρορύθµιση ύψους στάθµης ακόµα και µετά την εγκατάσταση. Το 
αισθητήριο θα πρέπει να έχει αρκετές ακίδες για την µέτρηση τριών (3) διαφορετικών επιπέδων στάθµης 
νερού.  
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Υλικό Ακίδων: Ανοξείδωτος χάλυβας σειράς AISI316Ti 
Ρύθµιση µετά την εγκατάσταση:  Τουλάχιστον ±2cm 
Επίπεδα Στάθµης: Τουλάχιστον 3επίπεδα 
Καλώδιο: Τουλάχιστον 6m 
Πιστοποιητικά Κατασκευαστή: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 
Πιστοποιήσεις:  CE 
Κατάλληλο για σιντριβάνια: ΝΑΙ 
 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 15 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ  
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Υλικό Ακίδων Ανοξείδωτος 

χάλυβας 
σειράς 
AISI316Ti 

  

2 Ρύθµιση µετά την εγκατάσταση Τουλάχιστον 
±2cm 

  

3 Επίπεδα Στάθµης Τουλάχιστον 3 
επίπεδα 

  

4 Καλώδιο Τουλάχιστον 
6m 

  

5 Πιστοποιητικά Κατασκευαστή ISO9001, ISO 
14001, ISO 
45001 

  

6 Πιστοποιήσεις CE   
7 Καταλληλόλητα για σιντριβάνια ΝΑΙ   
 
 
 
 
 



 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ WIFI 

 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση εντός του ηλεκτρικού πίνακα Ηλεκτρονικής Συσκευής όπου  
επιτρέπει τον προγραµµατισµό του σιντριβανιού ως προς τη λειτουργία των αντλιών και σύνθετων 
θεαµάτων και εφέ φωτισµού, µέσω πρωτόκολλου επικοινωνίας DMX. Η συσκευή θα πρέπει να επιτρέπει 
την παραγωγή αναρίθµητων πιθανών συνδυασµών κίνησης νερού, εφέ φωτισµού όπως και χρώµατος, 
ανεξάρτητα για τον κάθε προβολέα όπου σαν σύνολο θα δηµιουργούν πολλαπλά σενάρια-σκηνές µε 
διαφορετικό ύφος για να µην υπάρχει επανάληψη στο θέαµα-εφέ. Η συσκευή θα επιτρέπει επίσης την 
εναλλαγή των διαθέσιµων προγραµµάτων και µέσω smartphone για εύκολη χρήση χωρίς την ανάγκη 
επέµβασης στον ηλεκτρικό πίνακα. Η συσκευή θα δηµιουργεί ένα τοπικό δίκτυο WIFIµε όνοµα και 
κωδικούς χρήσης που θα επιλέξει η Τεχνική Υπηρεσία και στο οποίο υπάλληλος του ∆ήµου που 
παραβρίσκεται στην κοντινή περιοχή του σιντριβανιού θα µπορεί να συνδέεται για να αλλάζει το 
πρόγραµµα.  
 
∆υνατότητα Προγραµµάτων: > 50 
Μνήµη:  > 90KB 
Κανάλια DMX: > 1000  
Αποµακρυσµένος Έλεγχος µε Smartphone ΝΑΙ 
∆υνατότητα µετονοµασίας δικτύου ΝΑΙ 
∆υνατότητα δηµιουργίας κωδικού χρήστη ΝΑΙ 
Καταλληλόλητα για χρήση σε σιντριβάνια ΝΑΙ 
Πιστοποιήσεις: CE, EMC, ROHS 
 
 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ WIFI 

 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 16 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ WIFI 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 ∆υνατότητα Προγραµµάτων > 50   
2 Μνήµη >90KB   
3 Κανάλια DMX > 1000    
4 Αποµακρυσµένος Έλεγχος µε 

Smartphone 
ΝΑΙ   

5 ∆υνατότητα µετονοµασίας 
δικτύου 

ΝΑΙ   

6 ∆υνατότητα δηµιουργίας 
κωδικού χρήστη 

ΝΑΙ   

7 Καταλληλόλητα για χρήση σε 
σιντριβάνια 

ΝΑΙ   

8 Πιστοποιήσεις: CE, EMC, 
ROHS 

  

 



 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ & ΣΤΑΘΜΗΣ 

 
Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση εντός του ηλεκτρικού πίνακα ενιαίας Ηλεκτρονικής Συσκευής, 
κατάλληλης για σιντριβάνια, όπου θα επιτρέπει την µέτρηση τουλάχιστον 2 επιπέδων στάθµης νερού για 
την προστασία του εξοπλισµού αλλά ταυτόχρονα και την ταχύτητα του ανέµου για αποφυγή απώλειας 
νερού από ανέµους αυξηµένης ταχύτητας.  
Η συσκευή αυτή θα πρέπει να επιτρέπει την ρύθµιση του ορίου ταχύτητας ανέµου, άνω του οποίου θα 
διακόπτεται η λειτουργία του σιντριβανιού. Το όριο επανεκκίνησης θα πρέπει να είναι µεταβλητό και 
ρυθµιζόµενο µέσο λειτουργίας υστέρησης για αποφυγή καταστροφής εξοπλισµού από ριπές ανέµου. 
Μέσω αισθητηρίων στάθµης, η ηλεκτρονική µονάδα θα µπορεί να ενεργοποιεί ηλεκτροβάνα για την 
λειτουργία αυτόµατης πλήρωσης αλλά και να αποκόπτει την λειτουργία αν η στάθµη πέσει αρκετά, έτσι 
ώστε να προστατευτούν οι αντλίες από ξηρά λειτουργία. Η συσκευή θα πρέπει να έχει λειτουργία 
monitoringόπου ο χρήστης να µπορεί να πάσα στιγµή να διαβάσει την τρέχουµε ταχύτητα του ανέµου 
όπως και τα επίπεδα στάθµης. Η συσκευή θα πρέπει να έχει κατάλληλο λογισµικό, το οποίο προστατεύει 
το σύστηµα από συνεχόµενες µεταβολές λόγω κυµατισµού ή ριπών ανέµου.  
 
 
Τάση Λειτουργίας: 12-24V DC 
Μέγιστο Ρεύµα:  0.2A 
Σύνδεση Αισθητήριου Ανεµοµέτρησης: Αρνητικού και Θετικού Παλµού  
Σύνδεση Αισθητήριου Στάθµης: Μαγνητικό και Ηλεκτρονικό 
Ρελέ Εξόδου: Τουλάχιστον 3 
Στήριξη:  DIN RAIL  
Οθόνη µε live ενδείξεις  ΝΑΙ  
Λειτουργία Υστέρησης  ΝΑΙ 
∆υνατότητα Alarm NAI 
Πιστοποιήσεις Συσκευής CE 
Πιστοποιήσεις Κατασκευαστή: ISO 9001, ISO14001, ISO 45001 
 
 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΝΕΜΟΥ & ΣΤΑΘΜΗΣ 

 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 17 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ & ΣΤΑΘΜΗΣ 
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Τάση Λειτουργίας: 12-24V DC   
2 Μέγιστο Ρεύµα:  0.2A   
3 Σύνδεση Αισθητήριου 

Ανεµοµέτρησης: 
Αρνητικού και 
Θετικού 
Παλµού  

  

4 Σύνδεση Αισθητήριου Στάθµης: Μαγνητικό και 
Ηλεκτρονικό 

  

5 Ρελέ Εξόδου: Τουλάχιστον 3   



6 Στήριξη:  DIN RAIL    
7 Οθόνη µε live ενδείξεις  ΝΑΙ    
8 Λειτουργία Υστέρησης  ΝΑΙ   
9 ∆υνατότητα Alarm NAI   
10 Πιστοποιήσεις Συσκευής CE   
11 Πιστοποιήσεις Κατασκευαστή: ISO 9001, 

ISO14001, ISO 
45001 

  

12 Καταλληλόλητα για σιντριβάνια ΝΑΙ   
 

 

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ MONA∆Α CLOUD 
 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση εντός του ηλεκτρικού πίνακα Ηλεκτρονικής Συσκευής CLOUD 
όπου  επιτρέπει την αποµακρυσµένη διαχείριση του σιντριβανιού µέσω ψηφιακής online πλατφόρµας 
ειδικά σχεδιασµένης για σιντριβάνια. Ο διαχειριστής µέσω σύνδεσης στο σύστηµα θα µπορεί να 
τροποποιεί το πρόγραµµα (Χριστούγεννα, Εθνική Επέτειος, κ.λπ.) χωρίς να απαιτείται η φυσική 
παρουσία στο σιντριβάνι. Ο διαχειριστής επίσης θα ενηµερώνεται για την τρέχουσα κατάσταση του 
σιντριβανιού πχ. διακοπή λειτουργίας λόγω αυξηµένου ανέµου. Έκτος των άµεσων ειδοποιήσεων µέσω 
της πλατφόρµας, ο διαχειριστής θα δέχεται και emailγια σοβαρά ζητήµατα όπως πληµµύρισµα του 
σιντριβανιού ή βλάβη στην αυτόµατη πλήρωση ή σε αντλία. Η πλατφόρµα θα επιτρέπει δηµιουργία 
χρηστών µε τουλάχιστον 3 διαβαθµίσεις ασφάλειας και επίπεδα χρήσης διαφορετικής δικαιοδοσίας έτσι 
ώστε η πλατφόρµα να αξιοποιείται µε ασφάλεια από αρκετά πρόσωπα της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Συµπεριλαµβάνεται δωρεάν συνδροµή για 12 µήνες.  
 
Βασικά Χαρακτηριστικά: 
 

• ∆υνατότητα αποµακρυσµένης αλλαγής προγράµµατος (Χριστούγεννα, Εθνική Επέτειος, κ.λπ.). 
• Άµεση ενηµέρωση για την τρέχουσα κατάσταση του σιντριβανιού.  
• Άµεση ενηµέρωση για βλάβη στο σύστηµα πλήρωσης. 
• Άµεση ενηµέρωση για βλάβη σε αντλία 1 × 220V& 3 × 400V.  
• Άµεση ενηµέρωση σε περίπτωση πληµµυρίσµατος.  
• Τουλάχιστον 3 βαθµίδες ασφαλείας χρήστη.  
• Πλατφόρµα µε εύκολη χρήση και απεικόνιση σιντριβανιών σε χάρτη.  

 
 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ CLOUD 
 
Ως προκαταρκτική απόδειξη ποιότητας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ όπου αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος που 
προσφέρει, µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ελλιπή ή ασαφή στοιχεία αποτελούν αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 18 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α CLOUD  
 
A/A ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 ∆υνατότητα αποµακρυσµένης 

αλλαγής προγράµµατος 
(Χριστούγεννα, Εθνική 

ΝΑΙ   



Επέτειος, κ.λπ.). 
 

2 Άµεση ενηµέρωση για την 
τρέχουσα κατάσταση του 
σιντριβανιού.  
 

ΝΑΙ   

3 Άµεση ενηµέρωση για την 
τρέχουσα κατάσταση του 
σιντριβανιού.  

ΝΑΙ   

4 Άµεση ενηµέρωση σε 
περίπτωση πληµµυρίσµατος 

ΝΑΙ   

5 Άµεση ενηµέρωση για βλάβη σε 
αντλία 1 × 220V & 3 × 400V 

   

6 Τουλάχιστον 3 βαθµίδες 
ασφαλείας χρήστη 

ΝΑΙ   

7 Καταλληλόλητα για χρήση σε 
σιντριβάνια 

ΝΑΙ   

8 Πλατφόρµα µε εύκολη χρήση 
και απεικόνιση σιντριβανιών σε 
χάρτη 

ΝΑΙ   

9 Πιστοποιητικά Κατασκευαστή  ISO 9001, ISO 
45001 & ISO 
14001 

  

 

 
 

19. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Β 

Οµοίως µε «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Α» αλλά για σύνδεση 2 αντλιών.  

 

20. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ  

Οµοίως µε «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Α» αλλά για σύνδεση 3 αντλιών και συστήµατος 
στάθµης που ελέγχει 3 ανεξάρτητες λεκάνες.  

 

21. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ ∆ 

Οµοίως µε «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ A» αλλά για σύνδεση 3 αντλιών και έως 50 
προβολέων LED.  

 

22. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ E 

Οµοίως µε «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ A» αλλά για σύνδεση έως 12 αντλιών χαµηλής 
τάσης και έως 12 προβολέων LED 75W.  

 

23. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΜΟΥ 

Οµοίως µε «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ Α» αλλά για σύνδεση 2 αντλιών, χωρίς 
αυτοµατισµούς ανεµοµέτρησης, αυτόµατης πλήρωσης ή φωτισµού ή CLOUD.  

 



24. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 
 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση κουτιών διακλάδωσης κατάλληλα για µόνιµη 
υποβρύχια εγκατάσταση. Τα σώµατα των κουτιών διακλάδωσης θα πρέπει να είναι πλαστικά, 
µε πλαστικούς στυπιοθλίπτες κατάλληλου πλήθους και διατοµής, έτσι ώστε να µην 
επιτρέπεται η διαρροή ρητίνης κατά την έκχυση. Η ρητίνη θα πρέπει να είναι δύο συστατικών, 
ηλεκτρολογικού τύπου, πολυουρεθάνης, σκληρότητας 30±5 DShore, µε εύρος θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος από -20C µέχρι τουλάχιστον +60C. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται για την στεγανοποίηση των ηλεκτρικών συνδέσεων, µονωτική ταινία, 
ελαστική ταινία, σιλικόνη, αφρός, τζέλ ή οποιοδήποτε µέσο το οποίο επιτρέπει νερό ή 
υγρασία να φτάσει τους αγωγούς των καλωδίων.        
 

 

 

Αθήνα,  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

 

Ο Συντάξας 
Μηχανικός 

Η Προϊσταµένη 
του Τµήµατος Μελετών, 

Τεκµηρίωσης και             
Προγραµµατισµού 

Ο Προϊστάµενος 
της ∆/νσης Ηλεκτρολογικού 

 
 
 

Νικόλαος Γκούµας 
ΤΕ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ 
 
 

 
 
 

Ευαγγελία Βασιληά 

ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
 

∆ηµήτριος Ψύλλος 
ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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