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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΤ ΔΙΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΠΕΔΙΟ  

«Ογκομέηπηζη δεξαμενήρ σωπηηικόηηηαρ 10 m3» 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

ηα πιαίζηα ηεο δηελέξγεηαο ησλ δηκεξώλ δηεξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ζην πεδίν ηεο Ογθνκέηξεζεο Δεμακελήο 

ρσξεηηθόηεηαο 10 m3 παξέρνληαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο νη εμήο ηερληθέο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ απηνί λα 

δηεπθνιπλζνύλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. 
 

1. Διαζηαζιακέρ λεπηομέπειερ ηηρ δεξαμενήρ 

Η δεμακελή πνπ πξόθεηηαη λα νγθνκεηξεζεί είλαη ππέξγεηα, νξηδόληηα θπιηλδξηθή κε παξαβνιηθά ηνηρώκαηα ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθόηεηαο 15 m3 ε νπνία απνηειείηαη από δύν δηαθξηηά δηακεξίζκαηα ησλ 7.5 m3 έθαζην. Ιάζε δηακέξηζκα 

δηαζέηεη μερσξηζηή αλζξσπνζπξίδα θαη εμσηεξηθό παινδείθηε αλάγλσζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ πεξηερόκελνπ πγξνύ κε 

ελζσκαησκέλε θιίκαθα. Η δεμακελή δηαζέηεη νξηδόληηα πιαηθόξκα ζηελ πάλσ πιεπξά ηεο ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ νγθνκέηξεζεο θαη ηελ κεηαθίλεζε ηνπ ρεηξηζηή (βι. ρεηηθέο 

θσηνγξαθίεο). Επηζεκαίλεηαη όηη ην έλα δηακέξηζκα ζα ιεηηνπξγεί γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ λεξνύ ην νπνίν ζα 

αληιείηαη από εθεί πξνθεηκέλνπ λα νγθνκεηξεζεί ην δεύηεξν δηακέξηζκα. 

 

Οη δηαζηάζεηο ηεο δεμακελήο είλαη: 

 

Μήθνο: 6,8 m 

Δηάκεηξνο: 1,7 m 

Δηάκεηξνο αλζξσπνζπξίδαο: 50 cm 

Απόζηαζε αλάκεζα ζηηο δύν αλζξσπνζπξίδεο: 4,4 m 

Πάλσ ζε θάζε αλζξσπνζπξίδα ππάξρνπλ δύν (2) νπέο δηακέηξνπ 10 cm, δύν (2) νπέο δηακέηξνπ 6 cm θαη δύν (2) 

νπέο δηακέηξνπ 4 cm νη νπνίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζσιήλα κεηάγγηζεο ηνπ λεξνύ, 

ζσιήλα άληιεζεο ηνπ λεξνύ ή εηζαγσγή αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ζηε 

δεμακελή. 

 

2. Παποσέρ ςποδομών 

Σν ΕΘΜ ζα παξέρεη ηξνθνδνζία κνλνθαζηθνύ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαζώο θαη παξνρή λεξνύ εθόζνλ ρξεηαζηεί. Οη 

εηαηξίεο πνπ ζα δηελεξγνύλ ηελ νγθνκέηξεζε ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε: 

- Μπαιαληέδα κε εληζρπκέλν θαιώδην (3 Χ 2,5mm) κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 25 κέηξσλ 

- Αλπςσηηθό κεράλεκα γηα ηελ αλύςσζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπο πάλσ ζηελ πιαηθόξκα ηεο 

δεμακελήο. 

- Εξγαιεηνζήθε γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ζπλδέζεσλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ 

- Ιαηάιιειεο ζσιελώζεηο γηα ηελ άληιεζε θαη κεηαθνξά ηνπ λεξνύ 

 

3. Υπονική διαθεζιμόηηηα 

Ιάζε εηαηξία ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο 3 εξγάζηκεο εκέξεο (08:00 - 15:30) γηα ηε δηελέξγεηα ηεο νγθνκέηξεζεο. 

Ωζηόζν, επηπιένλ ρξόλνο, όρη κεγαιύηεξνο ηεο κίαο επηπιένλ εκέξαο, κπνξεί λα δηαηεζεί εάλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

δελ επλννύλ ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ εληόο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ρξόλνπ. 

Επηζεκαίλεηαη, ηέινο, όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νγθνκέηξεζεο δελ ζα παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθέο ή ππνζηεξηθηηθέο 

εξγαζίεο από πιεπξάο ΕΘΜ. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε άιιε δηεπθξίληζε παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ Δξ. Ζσή Μεηαμηώηνπ, Πξντζηακέλε Εξγ. Ρνήο 

& Όγθνπ, ηει.: 2310 56 99 62, e-mail: zoe@eim.gr 
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