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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:   /2017 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ  
  

 

 

 

  
 
 
ΜΕΛΕΤΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – 

Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 
 
 
                  
 

                                                                    
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  49.000.00 € 
ΦΠΑ 24%  11.760.00 € 
                                     
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 60.760.00 € 

  

 
 
 
 
 
 

Μαραθώνας  Μαραθώνας 
Ο Συντάξας 

 
 Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάµενος της ∆/σης 
Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
 
  

Παναγιώτης Ηλίας 
Μηχανολόγος Μηχανικός T.E. 

  
 

Μιχάλης Τσαγλιώτης 
Αρχιτέκνων Μηχανικός 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

 

Με την µελέτη αυτή ̟ρόκειται να ανατεθεί η ̟ρολη̟τική συντήρηση των 
αντλιοστασίων του ∆ήµου Μαραθώνος µε χρονική διάρκειας 1 έτους α̟ό την 
υ̟ογραφή της σύµβασης, και η ε̟ισκευή του ̟εριφερειακού εξο̟λισµού του 
αντλιοστασίου ̟υρόσβεσης της Ε’ κατασκήνωσης. Η ε̟ιλογή του εργολάβου θα γίνει 
µετά α̟ό ∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε  κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο συνολικός 
̟ροϋ̟ολογισµός ανέρχεται στο ̟οσό των 60.760.00 € (συµ̟εριλαµβανοµένου του 
νόµιµου ΦΠΑ 24%).Οι συµµετέχοντες  θα υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά σε ακέραια ̟οσοστά 
έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό στις τιµές του τιµολογίου της Υ̟ηρεσίας όσον αφορά τα 
βοηθητικά υλικά και τις εργασίες καθώς και στις τιµές του τιµοκαταλόγου των 
αντλητικών συγκροτηµάτων, τιµοκαταλόγου  των ανταλλακτικών των αντλητικών 
συγκροτηµάτων σε έντυ̟ο ̟ου θα χορηγήσει η Υ̟ηρεσία.  
Η δα̟άνη για την ̟ροµήθεια και εργασία ̟ροϋ̟ολογίζεται στο ̟οσό των 49.000.00 € 
̟λέον ΦΠΑ 24% (11.760.00 €) ήτοι η συνολική δα̟άνη θα ανέλθει σε 60.760.00 €. 
Πιο συγκεκριµένα το ̟οσό αυτό θα α̟ορροφηθεί α̟ό τους ̟αρακάτω κωδικούς του 
̟ροϋ̟ολογισµού: 
1). Με  ΚΑ. 25.6261.02, Κ.Α 80.8224.01, Κ.Α 25.6261.03, Κ.Α 25.6261.04, Κ.Α 25. 6261.05, 
µε τίτλο συντήρηση αντλιοστασίων. 
2). Με Κ.Α. 15.6482.01 έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης, του ̟ροϋ̟ολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2018. 

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και την 
α̟οκατάσταση βλαβών το ταχύτερο δυνατό και γενικά ότι ̟εριλαµβάνετε στο τεύχος 
̟ροδιαγραφών ̟ου συνοδεύει την ̟αρούσα. 

Η ̟αροχή υ̟ηρεσίας για την συντήρηση θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις 
υ̟οδείξεις ̟ου ορίζει ο κάθε κατασκευαστής. Η συντήρηση α̟αιτείται υ̟οχρεωτικά 
α̟ό τον εκάστοτε κατασκευαστή, ώστε να ̟ετυχαίνεται η οµαλή και α̟ρόσκο̟τη 
λειτουργία των διάφορων συστηµάτων των αντλιοστασίων, καθ’ όλη την διάρκεια 
λειτουργίας των συστηµάτων. 

Οι συντηρητές αναλαµβάνουν την υ̟οχρέωση συντήρησης και ε̟ίβλεψης των 
̟αρακάτω αντλιοστασίων, διαθέτοντας για το σκο̟ό αυτό ειδικευµένο ̟ροσω̟ικό, 
τεχνίτη κάτοχο αδείας υ̟ό τον άµεσο έλεγχο και ευθύνη του. Στην αµοιβή της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ  

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ 

Ε’ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ:∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 ΠΡΟΫΠ:   60.760.00 ΕΥΡΩ 

 ΠΟΡΟΙ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018 





 3

συντήρησης συµ̟εριλαµβάνεται η αξία των υλικών καθαρισµού και λί̟ανσης καθώς 
και η α̟οστολή τεχνίτη σε ̟ερί̟τωση βλάβης.  

Στην ̟αροχή υ̟ηρεσίας ̟εριλαµβάνεται και η αξία των εξαρτηµάτων - 
ανταλλακτικών  ̟ου θα αντικατασταθούν λόγω φυσιολογικής φθοράς ή κακής χρήσης. 
Πιο συγκεκριµένα θα ̟ραγµατο̟οιηθεί συντήρηση – ε̟ισκευή των ̟αρακάτω 
αντλιοστασίων:  
1.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ (ΘΕΣΗ ΜΟΡΤΥΡΙ – Προωθητικό µηχάνηµα ε̟ί της 
δεξαµενής 40 Hp αντλία µετά του ηλεκτρικού κινητήρα µε ηλεκτροκίνητο σύστηµα 
ψύξης κινητήρα ) ΒΙΝΙΑΝΗΣ  
2.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ (ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΙΘΙ – Αντλητικό ηλεκτροκίνητο 
µηχάνηµα 40 Hp το̟οθετηµένο ε̟ί της γεωτρήσεως βάθους 100 µέτρων)  
3. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ (ΘΕΣΗ ΛΥΣΣΑΙΑ - Αντλητικό ηλεκτροκίνητο 
µηχάνηµα 50 Hp το̟οθετηµένο ε̟ί της γεωτρήσεως βάθους 150 µέτρων και δύο 
̟ροωθητικών µηχανηµάτων το̟οθετηµένων ε̟ί της δεξαµενής ηλεκτρικής 
ι̟̟οδύναµης 40Hp έκαστο) 
4.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ (ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ- Προωθητικό µηχάνηµα 
τύ̟ου ̟οµόνας το̟οθετηµένο ε̟ί της δεξαµενής  µε κινητήρα ε̟ικεφαλής ηλεκτρικής 
ι̟̟οδύναµης 50 Ηp)  
5.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ (ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΖΙΖΑ - Αντλητικό ηλεκτροκίνητο 
µηχάνηµα 40 Hp το̟οθετηµένο ε̟ί της γεωτρήσεως βάθους 80 µέτρων)  
6.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ ( ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΜΠΕΡΙ – ∆ύο αντλητικά 
ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα 5,50 Hp έκαστο  το̟οθετηµένα ε̟ί των  γεωτρήσεων 
βάθους 35 µέτρων και 60 µέτρων αντίστοιχα)  
7.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ (ΘΕΣΗ ΣΟΥΤΣΟΥ - Προωθητικό µηχάνηµα ε̟ί 
του δικτύου ύδρευσης ισχύος 7,5 KW )   
8. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ (ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΖΑ- Αντλητικό ηλεκτροκίνητο 
µηχάνηµα 50 Hp το̟οθετηµένο ε̟ί της γεωτρήσεως βάθους 170 µέτρων και  
̟ροωθητικού  µηχανήµατος το̟οθετηµένου ε̟ί της δεξαµενής ηλεκτρικής 
ι̟̟οδύναµης 50Hp)      
9.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ( ΘΕΣΗ ΣΕΣΙ – Αντλητικό ηλεκτροκίνητο 
µηχάνηµα 40 Hp το̟οθετηµένο ε̟ί της γεωτρήσεως βάθους 80 µέτρων) 
10.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ( ΘΕΣΗ ΣΕΣΙ - Προωθητικό µηχάνηµα ε̟ί του 
δικτύου ύδρευσης ισχύος 9 KW) 
11. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ( ΘΕΣΗ ΣΕΛΚΙ– Αντλητικό ηλεκτροκίνητο 
µηχάνηµα 70 Hp το̟οθετηµένο ε̟ί της γεωτρήσεως βάθους 80 µέτρων) 
12. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ  1 (ΘΕΣΗ ΠΑΝΤΕΪΚΑ - Αντλητικό 
ηλεκτροκίνητο µηχάνηµα 50 Hp (εκινητής softstarter)  το̟οθετηµένο ε̟ί της 
γεωτρήσεως βάθους 100 µέτρων) 
13 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ  2 (ΘΕΣΗ ΠΑΝΤΕΪΚΑ - Αντλητικό 
ηλεκτροκίνητο µηχάνηµα 40 Hp το̟οθετηµένο ε̟ί της γεωτρήσεως βάθους 70 µέτρων) 
14.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΑΛΙΝΘΟΣ (ΘΕΣΗ ΛΥΚΟΡΕΜΑ – ∆ύο 
φυγοκεντρικά  συγκροτήµατα ε̟ικαθιµµένοι ηλεκτρικοί κινητήρες ισχύος 60 Kw 
έκαστος)    
15.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ (ΘΕΣΗ Ο∆ΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ – 
∆ύο φυγοκεντρικά συγκροτήµατα ε̟ικαθίµµενοι ηλεκτρικοί κινητήρες ισχύος 18,5 Kw 
έκαστος)  
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16. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ (ΘΕΣΗ ΛΥΡΕΙΟ – ∆ύο 
κατακόρυφα φυγοκεντρικά συγκροτήµατα ηλεκτρικοί κινητήρες ισχύος 5,5 Kw 
έκαστος) 
17.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ (ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ – 
Προωθητικό µηχάνηµα ε̟ί της δεξαµενής 30 Hp αντλία µετά του ηλεκτρικού 
κινητήρα) 
18.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ της Ε’ κατασκήνωσης. 
 

Η ενδεικτική δα̟άνη υ̟ολογίζεται στο ̟οσό των εξήντα   χιλιάδων 

ε̟τακοσίων εξήντα ευρώ  συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 
 
 

Μαραθώνας  Μαραθώνας 
Ο Συντάξας 

 
 Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάµενος της ∆/σης 
ΤεχνικήςΥπηρεσίας 

 
 
  

Παναγιώτης Ηλίας 
Μηχανολόγος Μηχανικός T.E. 

  
 

Μιχάλης Τσαγλιώτης 
Αρχιτέκνων Μηχανικός 
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Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Εργασίες συντήρησης και ε̟ισκευής των 
αντλιοστασίων του ∆ήµου Μαραθώνος 
µετά των εξαρτηµάτων - ανταλλακτικών  
̟ου θα αντικατασταθούν λόγω 
φυσιολογικής φθοράς ή κακής χρήσης  

Κατ’ 
α̟οκ. 
 
 
 
 

1,00 47.500,00€ 47.500,00€ 

2 Εργασίες συντήρησης και ε̟ισκευής των 
αντλιοστασίων της Ε’ κατασκήνωσης 

Κατ’ 
α̟οκ. 

1,00 1.500.00€ 1500.00 € 

                                                                                                    Σύνολο                    49.000,00 € 

                                                                                                    Φ.Π.Α  24%            11.760,00 € 
                                                                                        Γενικό σύνολο δα̟άνης  60.760,00 € 
 
 

Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά α̟ό έρευνα ̟ου έκανε το τµήµα στις 
τρέχουσες τιµές εµ̟ορίου σε αντίστοιχο είδος. 

Η ενδεικτική δα̟άνη  υ̟ολογίζεται στο ̟οσό των 60.760,00 € 

συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
  

 
Μαραθώνας  Μαραθώνας 

Ο Συντάξας 
 

 Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάµενος της ∆/σης 

Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

  
Παναγιώτης Ηλίας 

Μηχανολόγος Μηχανικός T.E. 

  
Μιχάλης Τσαγλιώτης 

Αρχιτέκνων Μηχανικός 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ  

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ Ε’ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ:∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 ΠΡΟΫΠ: 60.760,00 ΕΥΡΩ 

 ΠΟΡΟΙ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018 
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ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
   
   

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσίας 

 
 Η συγγραφή αυτή αφορά στην ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ . 

 
Άρθρο 2ο 

∆ιατάξεις που ισχύουν 
 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παροχής Υπηρεσίας γίνονται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

•  Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και 

υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 117 «Περί διαδικασίας Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού». 

• Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• Οι διατάξεις του Ν.3852/2010,  «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 58 

«Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου», 65 παρ.1 «Αρµοδιότητες ∆ηµοτικού Συµβουλίου» και παρ. δ και 

ε του άρθρου72 «Οικονοµική Επιτροπή - Αρµοδιότητες». 

• Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112
Α
/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως 

τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

• Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα (αντικαταστάθηκε από το 7
ο
 εδάφιο της 

παρ. 3 του άρθρου 4 µε την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, κράτηση ύψους 0,06% 

στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο, ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων (2.500€) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης. 

• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145
Α
/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ  

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ Ε’ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ:∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 ΠΡΟΫΠ: 60.760,00 ΕΥΡΩ 

 ΠΟΡΟΙ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018 
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Άρθρο 3ο 
Συµβατικά Τεύχη 

 Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

 α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

 β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

 γ) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου 

 δ) Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 ε) Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 στ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.  

 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας 

 Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό 

διαγωνισµό µε τους όρους που θα καθορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου  

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

Άρθρο 5ο 
Σύµβαση 

 Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, µετά, την κατά νόµο, έγκριση του αποτελέσµατος 

αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) 

ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει 

την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Η σύµβαση που 

θα υπογραφεί θα λήγει 1 έτος από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύµβασης 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισµού 

της Παροχής Υπηρεσίας  χωρίς το ΦΠΑ (980,00 ευρώ) . Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της Παροχής 

Υπηρεσίας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Χρόνος Εγγυήσεως 

 Ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, 

µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί µε την 

προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 1 ετών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Έκπτωση του αναδόχου 

 Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, 

µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Πληµµελής κατασκευή 

 Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υλικού δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της 

σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει 
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ή βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, θα 

γίνει µε φροντίδα και έξοδα του προµηθευτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και 

κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει τους Ο.Τ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Προσωρινή και οριστική Παραλαβή 

 Η προσωρινή παραλαβή, θα γίνει από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 

επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου 

είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. 

 Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός 

της από της ίδιας οριζοµένης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση 

αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες 

και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. 

 Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 

 Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειµένων 

διατάξεων η οριστική παραλαβή για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ.  

 
 
 
 
 

Μαραθώνας  Μαραθώνας 
Ο Συντάξας 

 
 Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάµενος της ∆/σης 
Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
 
  

Παναγιώτης Ηλίας 
Μηχανολόγος Μηχανικός T.E. 

  
 

Μιχάλης Τσαγλιώτης 
Αρχιτέκνων Μηχανικός 
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ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
   

   
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας 

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ , για 

να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες δατάξεις 

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» και 

ειδικότερα το άρθρο 117 «Περί διαδικασίας Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού». 

• Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• Οι διατάξεις του Ν.3852/2010,  «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 58 

«Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου», 65 παρ.1 «Αρµοδιότητες ∆ηµοτικού Συµβουλίου» και παρ. δ και 

ε του άρθρου72 «Οικονοµική Επιτροπή - Αρµοδιότητες». 

• Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112
Α
/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως 

τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

• Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα (αντικαταστάθηκε από το 7
ο
 εδάφιο της 

παρ. 3 του άρθρου 4 µε την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, κράτηση ύψους 0,06% 

στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο, ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων (2.500€) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης. 

• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145
Α
/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ  

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ Ε’ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ:∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 ΠΡΟΫΠ: 60.760,00 ΕΥΡΩ 

 ΠΟΡΟΙ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τον τρόπο επισκευής και συντήρησης των 

αντλητικών συγκροτηµάτων του ∆ήµου κατά τη  διάρκεια ισχύς της  σύµβασης.  

 

 

∆ικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας 
Ο κάθε συµµετέχων επί ποινή αποκλεισµού θα υποβάλλει  στο φάκελο τεχνικής προσφοράς 

τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται ότι το προσωπικό,  

για την εκτέλεση των ανατιθεµένων εργασιών θα πληρεί  τα προβλεπόµενα από την κείµενη 

νοµοθεσία, τα σχετικά µε το υπ’ αριθµό πρωτ. ∆13ε/0/9865/16-10-96 έγγραφο του Υπουργείου 

ΠΕΧΩ∆Ε αναφερόµενα και θα διαθέτει τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας και ασφάλειας. 

 

Οι τιµές των εργασιών και της προµήθειας υλικών κατά την διάρκεια της σχετικής σύµβασης 

νοούνται σταθερές. 

 Στις τιµές περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά σε κάθε είδους µικροϋλικά 

απαραίτητα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τις εντολές της 

Υπηρεσίας(τρόπος και υλικά συσφίξεως καλωδίων τροφοδοσίας ρεύµατος κ.λ.π. στην 

κατακόρυφη σωλήνωση, τρόπος κατασκευής στεγανής σύνδεσης σε καλώδια, σωληνώσεις 

κ.λ.π.) 

 Στις τιµές νοείται ότι συµπεριλαµβάνεται και η µεταφορά των αντλητικών 

συγκροτηµάτων µετά παρελκοµένων κ.λ.π. εξοπλισµού από τον χώρο αποθήκευσης τους 

(εταιρείες µεταφορών, αντιπροσωπίες, συνεργεία επισκευής, αποθήκες ∆ήµου Μαραθώνος  

κ.λ.π.) της ευρύτερης περιοχή του Νοµού Αττικής, στις κατά τόπους γεωτρήσεις του ∆ήµου και 

αντιστρόφως, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

 

 

Πληµµελείς εργασίες 
 Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία θετική ή αποθετική 

επισυµβεί στο αντλητικό συγκρότηµα, καλώδια τροφοδοσίας κ.λ.π. εξοπλισµό των 

γεωτρήσεων, κατά την τοποθέτηση, εξαγωγή, µεταφορά κ.λ.π.  

  Ακόµα  φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προξενήσει σε τρίτους 

από υπαιτιότητα του κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 Είναι δε υποχρεωµένος να αποκαθιστά αυτές άµεσα, σε αντίθετη δε περίπτωση η 

Υπηρεσία θ’ αποκαθιστά αυτές δια λογαριασµό και εις βάρος του αναδόχου. 

 

 

Μέτρα ασφάλειας 
 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφάλειας για 

την προστασία του προσωπικού, των µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κ.λ.π.   

  Ακόµα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα 

οχήµατα-µηχανήµατα και λοιπά µέσα τα οποία θα χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των 

εργασιών, πληρούν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και αν εφαρµόζονται 

τα προβλεπόµενα από την νοµοθεσία µέτρα προστασίας και ασφάλειας. 

 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα εφ’ όσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα 

προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας, ή ότι τα µηχανήµατα που εργάζονται (γερανοί κ.λ.π.) δεν 

διαθέτουν τις υπό του νόµου προβλεπόµενες άδειες (σχετικό το µε αριθµό πρωτ. 
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∆13ε/0/9865/16-10-96 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε) να διακόπτει αµέσως τις εργασίες 

και να καλέσει τον εργολάβο να συµµορφωθεί σχετικά.  

 Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, η Υπηρεσία µετά από σχετική απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου θα καταγγείλει µονοµερώς την σύµβαση κηρύσσοντας 

έκπτωτο τον εργολάβο µε ότι αυτό συνεπάγεται. 

 Ως ότου ο ανάδοχος συµµορφωθεί µε τα προβλεπόµενα εκ του νόµου και  τις λοιπές 

απαιτήσεις δεν θα µπορεί να εκτελεί εργασίες για λογαριασµό του ∆ήµου .  

 

 

Χρόνος επέµβασης 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση του ∆ήµου  να 

προβεί στην εκτέλεση των ανατιθεµένων εργασιών. 

 Σε περίπτωση παρεµβολής Σαββατοκύριακου ο ανάδοχος µπορεί να διακόψει την 

εκτέλεση των εργασιών (Παρασκευή βράδυ µε  ∆ευτέρα πρωί) και να συνεχίσει άµεσα µε την 

παρέλευσή του. 

  Σε περίπτωση αποδεδειγµένης απασχόλησης του αναδόχου σε άλλο όµοιο έργο και εφ’ 

όσον ενηµερωθεί άµεσα εγγράφως η Υπηρεσία, θα δίνεται παράταση η οποία δεν θα 

υπερβαίνει τις 72 ώρες από την ειδοποίηση.  

Μετά από αναιτιολόγητη παρέλευση τετραηµέρου (96 ώρες) καθυστέρησης από την 

ηµέρα ειδοποίησης η Υπηρεσία είναι ελεύθερη να απευθύνεται σε εργολάβο δικής της επιλογής 

και θα κάνει τούτο σε βάρος και δια λογαριασµό του αναδόχου, παράλληλα δε, θα 

επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα αναφερόµενα περί ποινικών 

ρήτρων. 

           Σε επανάληψη παροµοίου περιστατικού, ο ∆ήµος  µετά από απόφαση του ∆.Σ. µπορεί 

να καταγγείλει µονοµερώς την σύµβαση, κηρύσσοντας έκπτωτο τον ανάδοχο µε ότι αυτό 

συνεπάγεται.     

          Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης θα επιβάλλεται η οριζόµενη  κατά 

περίπτωση ποινική ρήτρα. 

 

 

∆ιάρκεια  εκτέλεσης εργασιών 
Ο εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης και εξαγωγής ορίζεται: 

Για βάθη έως 100µ. 1 ηµερολογιακή ηµέρα (½ εξαγωγή + ½ τοποθέτηση) 

Για βάθη από 101 έως 200µ. 2 ηµερολογιακές ηµέρες (1 εξαγωγή +  1 τοποθέτηση) 

Για βάθη από 201 έως 390µ. 3 ηµερολογιακές ηµέρες (1+1/2 εξαγωγή + 1+1/2 τοποθέτηση) 

 Πέραν αυτών των χρονικών ορίων θα επιβάλλεται η οριζόµενη ποινική ρήτρα. 

 
 

Ποινικές ρήτρες 
Σε περίπτωση αναιτιολόγητα µη έγκαιρης επέµβασης ή καθυστέρησης ολοκλήρωσης 

των εργασιών, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα αξίας ίσης µε την απώλεια εσόδων του ∆ήµου 

από την µη πώληση του νερού από την σχετική γεώτρηση, σύµφωνα µε τον τύπο: 24 x D x Q x 
M (όπου D ηµέρες καθυστέρησης, Q παροχή σε m

3
 /

 
h, M τρέχουσα αξία m

3 
νερού) µε 

προσαύξηση 30% κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο. 

∆εν επιβάλλεται  ποινική ρήτρα στην περίπτωση που αποδεδειγµένα στον χώρο 

εκτέλεσης των εργασιών επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες, τέτοιες που να 

δυσχεραίνουν την εκτέλεση των εργασιών, ως προς τούτο θα πρέπει να ενηµερωθεί εγγράφως 

άµεσα (fax) η Υπηρεσία.  

 

 





 12

Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 
 Με την τεχνική προσφορά θα κατατεθούν τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που ο 

ανάδοχος θα τοποθετεί σε περίπτωση κατακύρωσης για: 

 Αντλητικά συγκροτήµατα: Στην τεχνική προσφορά θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση 

του κατασκευαστή των αντλητικών συγκροτηµάτων ή του νόµιµου αντιπροσώπου  ότι σε 

περίπτωση κατακύρωσης θα προµηθεύσει τον συµµετέχοντα µε αντλητικά συγκροτήµατα 

καθώς και µε ανταλλακτικά αυτών 

 Σωληνώσεις: Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή του εργοστασίου ότι 

σε περίπτωση κατακύρωσης της επισκευής και συντήρησης των αντλητικών συγκροτηµάτων 

του ∆ήµου Μαραθώνος  στον συµµετέχοντα θα προµηθεύσει  µε σωλήνες και λοιπά 

παρελκόµενα υλικά (µούφες  κλπ) καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. Επίσης θα υποβληθούν 

τεχνικά εγχειρίδια µε τα κατασκευαστικά στοιχεία των σωλήνων. 

 

 Ηλεκτρικοί πίνακες: Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα έχουν την ικανότητα να τροφοδοτούν 

κινητήρες έως 125ΗΡ µε όποια µέθοδο εκκίνησης επιλέγει κατά περίπτωση η Υπηρεσία (Υ/∆, 

soft starter, inverter). Θα υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή των πινάκων ότι 

σε περίπτωση κατακύρωσης της επισκευής και συντήρησης των αντλητικών συγκροτηµάτων 

του ∆ήµου Μαραθώνος στον συµµετέχοντα θα τον προµηθεύει  µε ηλεκτρικούς πίνακες καθ' 

όλη την διάρκεια της σύµβασης. Ο κατασκευαστής των πινάκων θα διαθέτει πιστοποιητικό ISO 

9000 για κατασκευή και εµπορία, αντίγραφο του οποίου θα υποβληθεί στην τεχνική προσφορά. 

Οι τιµές σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτουν από επίσηµο τιµοκατάλογο (τιµές εµπορίου)  

των προϊόντων που χρησιµοποίησε ή από τιµολόγιο αγοράς. Στην τεχνική προσφορά θα 

υποβληθούν τεχνικά εγχειρίδια των υλικών (κουτιά και υλικά πινάκων, υλικά προστασίας 

κινητήρα κλπ) που πρόκειται να χρησιµοποιεί ο κατασκευαστής κατά την κατασκευή των 

πινάκων εκκίνησης του αντλητικού συγκροτήµατος. 

 

             Ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων: Υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου του 

ηλεκτρολογικού υλικού µε την οποία θα δηλώνεται ότι θα προµηθεύσει µε πάσης φύσεως 

ηλεκτρολογικό υλικό τον συµµετέχοντα καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. Επίσης θα 

υποβληθούν τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόµενων  ηλεκτρολογικών υλικών. Οι τιµές σε 

αυτή την περίπτωση θα προκύπτουν από επίσηµο τιµοκατάλογο (τιµές εµπορίου)  των 

προϊόντων που χρησιµοποίησε ή από τιµολόγιο αγοράς. 

 

 Καλώδια: Υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου των καλωδίων µε την οποία θα 

δηλώνεται ότι θα προµηθεύσει µε πάσης φύσεως καλώδια τον συµµετέχοντα καθ' όλη την 

διάρκεια της σύµβασης. Επίσης θα υποβληθούν τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόµενων 

καλώδιων. Οι τιµές σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτουν από επίσηµο τιµοκατάλογο (τιµές 

εµπορίου)  των προϊόντων που χρησιµοποίησε ή από τιµολόγιο αγοράς. 

 

 ∆ιόρθωση cosφ: Σε κάθε καινούριο  πίνακα   θα  τοποθετηθεί διάταξη µείωσης της 

αέργου ισχύος (ΚΥΑ ∆5/ΗΛ/Β/Φ1.α/9021/2005 –ΦΕΚ Β΄΄689) , σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

της υπηρεσίας. 

 Σε κάθε περίπτωση το cosφ θα διατηρείται µεγαλύτερο από 0.95 και θα προσεγγίζει το 1. Οι 

τιµές σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτουν από επίσηµο τιµοκατάλογο (τιµές εµπορίου)  των 

προϊόντων που χρησιµοποίησε ή από τιµολόγιο αγοράς. Στην τεχνική προσφορά θα 

υποβληθούν τεχνικά εγχειρίδια των υλικών (κουτιά και υλικά πινάκων, πυκνωτές κλπ) που 

πρόκειται να χρησιµοποιεί ο κατασκευαστής κατά την κατασκευή των πινάκων διόρθωσης 

συνηµιτόνου. 
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-Τα υλικά που κρίνεται από την επιτροπή ότι πρέπει να αντικατασταθούν θα έχουν τα ιδία  

τεχνικά χαρακτηριστικά   µε τα «άχρηστα», θα τηρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ και όπου δεν 

υπάρχουν θα είναι σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 

-Όταν θα επισκευάζονται αντλίες και κινητήρες πριν από την επανατοποθέτηση τους θα 

κατατίθεται στην επιτροπή παραλαβής φύλλο δοκιµών µε τα  τεχνικά χαρακτηριστικά  µετά 

την επισκευή. 

 

 

Μαραθώνας  Μαραθώνας 
Ο Συντάξας 

 
 Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάµενος της ∆/σης 
Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
 
  

Παναγιώτης Ηλίας 
Μηχανολόγος Μηχανικός T.E. 

  
 

Μιχάλης Τσαγλιώτης 
Αρχιτέκνων Μηχανικός 
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ΕΕΝΝ∆∆ΕΕΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  
  

ΑΑ..  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  
  

1.  ΤΤΟΟΠΠΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ  ––  ΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΠΠΟΟΜΜΟΟΝΝΑΑΣΣ  ήή  ΥΥΠΠΟΟΒΒΡΡΥΥΧΧΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΝΝΤΤΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ 
Α. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ή ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ 
   Τιµή µονάδας (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Στήλη 2+1/2’’ 0-40 µέτρα 250,00 

    

Β. ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ    
    

Στήλη 2+1/2’’, 3’’ 0-50 µέτρα 350,00 

Στήλη 2+1/2’’, 3’’ 51-100 µέτρα 450,00 

Στήλη 2+1/2’’, 3’’ 101-200 µέτρα 700,00 

Στήλη 2+1/2’’, 3’’ 201-300 µέτρα 900,00 

Στήλη 2+1/2’’, 3’’ 301- µέτρα 1.000,00 

    

Στήλη 4’’ 0-50 µέτρα 400,00 

Στήλη 4’’ 51-100 µέτρα 600,00 

Στήλη 4’’ 101-200 µέτρα 800,00 

Στήλη 4’’ 201-300 µέτρα 1.200,00 

Στήλη 4’’ 301-400 µέτρα 1.800,00 

Στήλη 4’’ 401-450 µέτρα 2.100,00 

Στήλη 4’’ 451- µέτρα 2.500,00 

    

Στήλη 5’’ 0-50 µέτρα 500,00 

Στήλη 5’’ 51-100 µέτρα 700,00 

Στήλη 5’’ 101-150 µέτρα 900,00 

Στήλη 5’’ 151-200 µέτρα 1.100,00 

Στήλη 5’’ 201-250 µέτρα 1.500,00 

Στήλη 5’’ 251-300 µέτρα 1.800,00 

Στήλη 5’’ 301-350 µέτρα 2.000,00 

Στήλη 5’’ 351-400 µέτρα 2.500,00 

Στήλη 5’’ 401-450 µέτρα 2.800,00 

Στήλη 5’’ 451- µέτρα 3.000,00 

    

Στήλη 6’’ 0-50 µέτρα 600,00 

Στήλη 6’’ 51-100 µέτρα 800,00 

Στήλη 6’’ 101-150 µέτρα 1.000,00 

Στήλη 6’’ 151-200 µέτρα 1.200,00 

Στήλη 6’’ 201-250 µέτρα 1.600,00 

Στήλη 6’’ 251-300 µέτρα 2.000,00 
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2.∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ   

Αποσυναρµολόγηση – Συναρµολόγηση 

Αντλητικού συγκροτήµατος 

τεµάχιο 300,00 

Αποσυναρµολόγηση – Συναρµολόγηση,  

επισκευή Αντλητικού συγκροτήµατος 

τεµάχιο 500,00 

∆οκιµή Αντλητικού Συγκροτήµατος τεµάχιο 200,00 
Εργασία ηλεκτρολόγου επί τόπου του έργου ώρα 40,00 
Καθαρισµός γεώτρησης  έως 400 µέτρα τεµάχιο 2.200,00 

Έλεγχος – Καταγραφή προβληµάτων -

Καθαρισµός & Απολύµανση δεξαµενών 

Τεµάχιο 300,00 

Μηνιαίος έλεγχος γεωτρήσεων τεµάχιο 20,00 

                  
Β. ΥΛΙΚΑ 

 
 

 ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
   Τιµή µονάδας 

(χωρίς ΦΠΑ) 

α) Χαλυβδοσωλήνες ευθείας αυτογενούς ραφής 

Σωλήνα 2 ½’’ 5,30mm  25,00 

Σωλήνα 3’’ 5,50mm  28,00 

Σωλήνα 4’’ 5,50mm  37,00 

Σωλήνα 5’’ 6,00mm  50,00 

Σωλήνα 6’’ 6,30mm  65,00 

    

β) Ανοξείδωτοι χαλυβδοσωλήνες AISI 304 

Σωλήνα 3’’ 4,00mm  70,00 

Σωλήνα 4’’ 4,00mm  90,00 

    

γ) Προστατευτικά καλωδίων 

4’’   20,00 

5’’   25,00 

    

 
Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
 

   

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

α) Ηλεκτρικές γραµµές παροχής 
Καλώδιο ΝΥΥ σε σιδηροσωλήνα γαλβανισµένη – πράσινη ετικέτα, εκσκαφή, επίχωση – 

επαναφορές δαπέδων κλπ σε οποιοδήποτε έδαφος. 

Ηλεκτρική γραµµή 5x10mm
2
/Φ29 1m  7,68 

Ηλεκτρική γραµµή 5x16mm
2
/Φ36 1m  12,20 

Ηλεκτρική γραµµή 5x25mm
2
/Φ36 1m  17,88 

Ηλεκτρική γραµµή 3x70+35+(1x50)mm
2
 / 2 ½’’ 1m  35,00 

Ηλεκτρική γραµµή 3x95+50+(1x70)mm
2
 / 2 ½’’ 1m  47,88 

Ηλεκτρική γραµµή 3x120+70+(1x70)mm
2
 / 3’’ 1m  61,38 

Ηλεκτρική γραµµή 3x150+70+(1x95)mm
2
 / 3’’ 1m  74,37 

Ηλεκτρική γραµµή 3x185+70+(1x95)mm
2
 / 3’’ 1m  93,03 

Ηλεκτρική γραµµή 3x240+120+(1x120)mm
2
 / 3’’ 1m  121,26 

    

 
β) Γραµµές καλωδίων υποβρύχιων συγκροτηµάτων 
  ΝΥΥ HO7RN-F 
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Καλώδιο 3x2.5mm
2
 1m 1,38 1,50 

Καλώδιο 3x4mm
2
 1m 1,14 1,77 

Καλώδιο 3x6mm
2
 1m 3,10 3,40 

Καλώδιο 3x10mm
2
 1m 4,83 5,80 

Καλώδιο 3x16mm
2
 1m 7,39 7,50 

Καλώδιο 3x25mm
2
 1m 11,29 11,50 

Καλώδιο 3x35mm
2
 1m 15,17 15,40 

Καλώδιο 3x50mm
2
 1m 21,41 22,80 

Καλώδιο 3x70mm
2
 1m 30,04 30,80 

Καλώδιο 1x50mm
2
 1m 7,13 7,50 

Καλώδιο 1x70mm
2
 1m 10,01 12,00 

Καλώδιο 1x95mm
2
 1m 13,59 13,90 

Καλώδιο 1x120mm
2
 1m 17,13 18,10 

Καλώδιο 1x150mm
2
 1m 21,45 22,50 

 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 

Μαραθώνας  Μαραθώνας 
Ο Συντάξας 

 
 Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάµενος της ∆/σης 
ΤεχνικήςΥπηρεσίας 

 
 
  

Παναγιώτης Ηλίας 
Μηχανολόγος Μηχανικός T.E. 

  
 

Μιχάλης Τσαγλιώτης 
Αρχιτέκνων Μηχανικός 
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ΑΑΝΝΟΟΙΙΚΚΤΤΟΟΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ    
  

ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ    
ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

 
 
 

             Του _________________________________________________________________ µε έδρα 

______________________, οδός __________________________________ αριθµ. _________ ΤΚ 

__________, τηλ. _________________________ fax ___________________________________ 

 
 

 
 

Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» και των λοιπών στοιχείων δηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 

της προµήθειας και εργασιών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως 

και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της προµήθειας και των εργασιών, µε τα 

ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης: 

 

 

 

 

          Α. Ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών των εργασιών του καταλόγου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                            

________________________ τοις εκατό (ολογράφως) _________________% (αριθµητικά). 

 

 

          Β. Ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών των υλικών του καταλόγου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

_____________________________ τοις εκατό (ολογράφως) _________________% (αριθµητικά). 

 

 

        Γ. Ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών των αντλητικών συγκροτηµάτων και των ανταλλακτικών         

αυτών  του τιµοκαταλόγου της εταιρίας _____________________________,             

_____________________________  τοις εκατό (ολογράφως) _________________% (αριθµητικά). 

 

        ∆. Ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών των Ηλεκτρικών πινάκων  του τιµοκαταλόγου της εταιρίας 

_____________________________, _____________________________τοις εκατό (ολογράφως) 

_________________% (αριθµητικά). 

 

 

     Ε. Ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών του Ηλεκτρολογικού υλικού  του τιµοκαταλόγου της εταιρίας 

_____________________________, _____________________________τοις εκατό (ολογράφως) 

_________________% (αριθµητικά). 
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     ΣΤ. Ποσοστό έκπτωσης επί των πινάκων διόρθωσης cosφ   του τιµοκαταλόγου της εταιρίας 

_____________________________, _____________________________τοις εκατό (ολογράφως) 

_________________% (αριθµητικά). 

 

 

 

Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που έχει το µεγαλύτερο Σ, σύµφωνα µε τον ακόλουθο αριθµητικό τύπο: 
 

Σ = (Αx20%) + (Bx10%) + (Γx40%)+ (∆x10%) + (Εx10%) + (ΣΤx10%) 
 

όπου Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ τα ποσοστά έκπτωσης στις αντίστοιχες κατηγορίες. 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ  …../……/2018 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




