
 

              
                
 
 

 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφεται η ανάγκη για

πλαστικών δεξαμενών αποθήκευσης υδατικών διαλυμάτων μέρους του συστήματος 

(δικτύου) ύδρευσης, που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του δικτύου ύδρευσης της 

ΔΕΥΑΒΑ και της λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Γερανίου.

 

Απαραίτητο μέρος του δικτύου ύδρευσης, 

αποθήκευσης διαλυμάτων, που χρησιμοποιεί

διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση

όρων λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

Στον παρακάτω Πίνακα, καταγράφονται ο αριθμός και ο τύπος των δεξαμενών που 

απαιτούνται, σύμφωνα με 

αποθήκευσης υδατικών διαλυμάτων 

ανάγκες αντικατάστασης παλιών φθαρμένων ή ακατάλληλων δεξαμενών αποθήκευσης 

αυτών. 

Α/Α ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(ΛΙΤΡΑ) 

1 2200 ΠΑΡΑΛ/ΜΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ

2 300 ΠΑΡΑΛ/ΜΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

 Όλες οι δεξαμενές θα είναι 

και χημικών (οξέων ή βάσεων)

 Θα είναι σταθερές με επίπεδη επιφάνεια για την όρθια τοποθέτηση τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ.:  2821061055 
Fax:   2821084010 

E-mail: deyabaer@otenet.gr 

Δ/νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014

Πληρ.: Γιώργος Πεκρίδης 

ΘΕΜΑ: 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
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Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφεται η ανάγκη για την προμήθεια

πλαστικών δεξαμενών αποθήκευσης υδατικών διαλυμάτων μέρους του συστήματος 

(δικτύου) ύδρευσης, που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του δικτύου ύδρευσης της 

ΔΕΥΑΒΑ και της λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Γερανίου.

του δικτύου ύδρευσης, της ΔΕΥΑΒΑ, αποτελούν

, που χρησιμοποιείούνται για την απολύμανση του νερού

διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως επίσης και της τήρησης των περιβαλλον

ουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. 

καταγράφονται ο αριθμός και ο τύπος των δεξαμενών που 

 τις τρέχουσες ανάγκες εγκατάστασης νέων συστημάτων

αποθήκευσης υδατικών διαλυμάτων  σε περιοχές του δικτύου της ΔΕΥΑΒΑ, αλλά και 

ανάγκες αντικατάστασης παλιών φθαρμένων ή ακατάλληλων δεξαμενών αποθήκευσης 

ΣΧΗΜΑ ΧΡΩΜΑ/ΥΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΑΡΑΛ/ΜΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΛΕΥΚΟ/ΡΕ 1 

ΠΑΡΑΛ/ΜΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΛΕΥΚΟ/ΡΕ 6 

Όλες οι δεξαμενές θα είναι από πολυαιθυλένιο ΡΕ κατάλληλες για την αποθήκευση 

χημικών (οξέων ή βάσεων) 

Θα είναι σταθερές με επίπεδη επιφάνεια για την όρθια τοποθέτηση τους.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 

73014 

Γεράνι: 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 

Τεχνικές Προδιαγραφές –   Προϋπολογισμός για την προμήθεια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
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προμήθεια α συστημάτων 

πλαστικών δεξαμενών αποθήκευσης υδατικών διαλυμάτων μέρους του συστήματος 

(δικτύου) ύδρευσης, που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του δικτύου ύδρευσης της 

ΔΕΥΑΒΑ και της λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Γερανίου. 

ούν οι δεξαμενές 

για την απολύμανση του νερού, που 

, όπως επίσης και της τήρησης των περιβαλλοντικών 

καταγράφονται ο αριθμός και ο τύπος των δεξαμενών που 

ανάγκες εγκατάστασης νέων συστημάτων 

σε περιοχές του δικτύου της ΔΕΥΑΒΑ, αλλά και 

ανάγκες αντικατάστασης παλιών φθαρμένων ή ακατάλληλων δεξαμενών αποθήκευσης 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

από πολυαιθυλένιο ΡΕ κατάλληλες για την αποθήκευση 

Θα είναι σταθερές με επίπεδη επιφάνεια για την όρθια τοποθέτηση τους. 
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 Θα διαθέτουν βιδωτό καπάκι εξωτερικού σπειρώματος στο πάνω μέρος, για την 

πλήρωση τους. 

 Χωρίς βάνα εκκένωσης στον πυθμένα, ή οποιαδήποτε διάταξη που μπορεί να 

διαθέτει ορειχάλκινα ή άλλα πλαστικά μέρη, για αποφυγή διάβρωσης από το χημικό 

που θα αποθηκεύεται. 

 

Η παράδοση των παραπάνω υλικών θα γίνει στην Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με ευθύνη και 

έξοδα του προμηθευτή.  

 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ (€) 

1 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛ/ΜΗ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 2200 ΛΙΤΡΩΝ ΛΕΥΚΗ 

1 400,00 400,00 

2 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛ/ΜΗ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 300 ΛΙΤΡΩΝ ΛΕΥΚΗ 

6 90,00 540,00 

Σύνολο    καθαρής αξίας (€) 940,00 

ΦΠΑ (24%) 225,60 

Γενικό σύνολο δαπάνης (€) 1.165,60 

 
 
 

 

Οι προαναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις 

τρέχουσες τιμές εμπορίου στα είδη αυτά.  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Θεωρήθηκε 
 

 
 
 
 

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

 

Συντάχθηκε 
 

 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΚΡΙΔΗΣ, 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


