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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  
 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ –  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6 5 . 0 0 0 , 0 0  €  

Κ.Α. 25.6672.02 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ: 7 / 2 0 1 9 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ: 

(Για την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου Εμμανουήλ Παππά) 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   « Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής και 

Συντήρησης Αντλιοστασίων»   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά πρωτίστως στην προμήθεια των αναγκαίων 

ανταλλακτικών και δευτερευόντως στην παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης για την επισκευή και 

συντήρηση των αντλιοστασίων στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Εμμανουήλ 

Παππά.  

Τα υλικά που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, θεωρούνται όλα και παραλαμβάνονται ως 

υλικά επιτόπου εγκατεστημένα σε αντλιοστάσιο του Δήμου. Στο σύνολό τους δηλαδή τα υλικά 

περιλαμβάνουν την προμήθεια και μεταφορά τους επιτόπου του έργου, αλλά και την εργασία 

εγκατάστασής τους στο αναφερόμενο αντλιοστάσιο του Δήμου (εργασία και μικροϋλικά 

εγκατάστασης). Αντίστοιχα, και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην μελέτη, θεωρούνται πλήρεις 

και περιλαμβάνουν τόσο τις μεταφορές του εξοπλισμού από και προς το σημείο που είναι 

εγκατεστημένος, όσο και κάθε άλλη ενέργεια και μικροδαπάνη είναι αναγκαία για την πλήρη 

ολοκλήρωση της αναφερόμενης υπηρεσίας.  

Κρίσιμος παράγοντας στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι ο χρόνος. Τα αντλιοστάσια 

του Δήμου αφορούν κυρίως την ύδρευση των Κοινοτήτων και ως εκ τούτου ο χρόνος ανταπόκρισης 

σε περίπτωση βλάβης πρέπει να είναι άμεσος. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει 

τις υπηρεσίες εξαγωγής και επανατοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων, εντός μέγιστου 

χρονικού διαστήματος 4 ωρών από την ενημέρωσή του εκ μέρους του Δήμου (εάν είναι εργάσιμη 

ημέρα) ή εντός 24 ωρών εάν είναι Σαββατοκύριακο ή αργία. Για τις υπηρεσίες επισκευών (αντλιών 

και κινητήρων) θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια εκ μέρους του αναδόχου για την ταχύτερη 

δυνατή ολοκλήρωση και παράδοσή τους επιτόπου του έργου. Για τις υπόλοιπες προμήθειες και 

υπηρεσίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει τα είδη μέσα σε ΔΥΟ (2) το πολύ ημέρες από 

την ειδοποίησή του. 

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο είναι μικτή σύμβαση (υπηρεσιών – 

προμηθειών), με κυρίαρχο χαρακτήρα αυτόν των προμηθειών. Στον ανάδοχο θα καταβάλλεται το 

αντίστοιχο συμβατικό τίμημα, μετά την έκδοση εκ μέρους του Τιμολογίου Πώλησης για τα 

προσκομιζόμενα υλικά και Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών για τις υπηρεσίες της μελέτης. Σε όσες 

δαπάνες η μία από τις δύο κατηγορίες (προμήθεια ή παροχή υπηρεσιών) υπερβαίνει το 70% του 
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συνολικού ποσού, τότε ο ανάδοχος δικαιούται να εκδώσει ένα μόνο Τιμολόγιο προς το Δήμο (αυτό 

της κύριας κατηγορίας)    

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου έως την 

εξάντληση των προβλεπόμενων ποσοτήτων. 

Επισημαίνουμε ότι οι ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να 

προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ακριβείς ποσότητες των ειδών που θα απαιτηθούν από την 

υπηρεσία κατά τη διάρκεια του έτους.  

 Ως εκ τούτου προβλέπεται από τα Συμβατικά Τεύχη της προμήθειας η δυνατότητα αυξομείωσης 

των επιμέρους ποσοτήτων των περιγραφόμενων υλικών. 

Ενδέχεται επίσης να μην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσόν της 

σύμβασης. 

Ο προμηθευτής υπόκειται στις ισχύουσες εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και υποχρεώσεις προς 

τρίτους, δεδομένου ότι όλες οι δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τιμολογίου προσφοράς 

του αναδόχου, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Η προμήθεια  θα χρηματοδοτηθεί από  Δημοτικούς Πόρους  και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
          29  – 03 - 2019                                                               28 – 03 - 2019                             
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
       Τεχνικών Υπηρεσιών                  
  
 
 
 
Βασίλης Πλακαντάρας                    Αλεξανδρόπουλος Αντώνης 
Πολιτικός Μηχανικός      Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ  «Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής και 

Συντήρησης Αντλιοστασίων» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

        

Α/Α 
ΕΝΔΕΙΞΗ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Α/Τ    

ΚΩΔ.   
ΑΝΑΘ. 

Ε/Μ 
ΠΟΣ
ΟΤΗ
TA 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

Σ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

                

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

  
ΟΜΑΔΑ 1  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 Eπισκευή στροβίλου υποβρυχίου  αντλητικού συγκροτήματος νερού 

Παροχής απο 21 
m3/h έως 50 m3/h, 
μανομετρικού έως 80 
m 

1.1 ΗΛΜ 80 τεμ. 1 800,00 800,00 

Παροχής απο 51 
m3/h έως 100 m3/h, 
μανομετρικού έως 
100 m 

1.2 ΗΛΜ 80 τεμ. 2 900,00 1.800,00 

Παροχής απο 50 
m3/h έως 100 m3/h, 
μανομετρικού από 
101 έως 160 m 

1.3 ΗΛΜ 80 τεμ. 2 1.000,00 2.000,00 

2 Στήλη υποβρυχίου 
αντλητικού 
συγκροτήματος 

  

DN80 2.1 ΗΛΜ 82 m 25 25,00 625,00 

DN100 2.2 ΗΛΜ 82 m 40 40,00 1.600,00 
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3 Εξαγωγή και 
επανατοποθέτηση 
υποβρυχίου 
αντλητικού 
συγκροτήματος 
εντός δεξαμενής 

3 ΗΛΜ 6 τεμ. 4 250,00 1.000,00 

4 Εξαγωγή και επανατοποθέτηση με γερανό 
υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος 
εντός γεώτρησης (ανέλκυση - καθέλκυση)  

      

Βάθος τοποθέτησης 
έως 100 μέτρα 

4,1 ΗΛΜ 6 τεμ 3 400,00 1.200,00 

Βάθος τοποθέτησης 
από 100 έως 150 
μέτρα 

4,2 ΗΛΜ 6 τεμ 3 500,00 1.500,00 

Βάθος τοποθέτησης 
από 150 έως 210 
μέτρα 

4,3 ΗΛΜ 6 τεμ 2 600,00 1.200,00 

Βάθος τοποθέτησης 
από 211 έως 260 
μέτρα 

4.4 ΗΛΜ 7 τεμ 1 800,00 800,00 

Βάθος τοποθέτησης 
από 260 έως 350 
μέτρα 

4,5 ΗΛΜ 8 τεμ 1 1.000,00 1.000,00 

5 Βάνα χυτοσιδηρή 
σύρτου PN 10 At 

            

Βάνα σύρτου DN 80 
mm, PN 10 At 

5.1 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 1 150,00 150,00 

Βάνα σύρτου DN 100 
mm, PN 10 At 

5.2 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 1 200,00 200,00 

Βάνα σύρτου DN 125 
mm, PN 10 At 

5.3 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 1 300,00 300,00 

6 Βαλβίδα 
αντεπιστροφής 
τύπου κλαπέ PN 10 
At 

            

Βαλβίδα 
αντεπιστροφής 
τύπου κλαπέ DN 80 
mm, PN 10 At 

6.1 ΥΔΡ 6657.1 τεμ 1 100,00 100,00 

Βαλβίδα 
αντεπιστροφής 
τύπου κλαπέ DN 100 
mm, PN 10 At 

6.2 ΥΔΡ 6657.1 τεμ 1 150,00 150,00 

Βαλβίδα 
αντεπιστροφής 
τύπου κλαπέ DN 125 
mm, PN 10 At 

6.3 ΥΔΡ 6657.1 τεμ 1 200,00 200,00 

7 Βαλβίδα 
αντεπιστροφής 
τύπου υδροστόπ 
PN 16 At 
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Βαλβίδα 
αντεπιστροφής 
τύπου υδροστόπ DN 
80 mm, PN 16 At 

7.1 ΥΔΡ 6657.1 τεμ 1 250,00 250,00 

Βαλβίδα 
αντεπιστροφής 
τύπου υδροστόπ DN 
100 mm, PN 16 At 

7.2 ΥΔΡ 6657.1 τεμ 1 300,00 300,00 

Βαλβίδα 
αντεπιστροφής 
τύπου υδροστόπ DN 
125 mm, PN 16 At 

7.3 ΥΔΡ 6657.1 τεμ 1 400,00 400,00 

8 Μανόμετρο 
γλυκερίνης   

8 ΗΛΜ 31 τεμ. 6 15,00 90,00 

9 Εξάρμωση PN 10 At             

Εξάρμωση DN 100 
mm, PN 10 At 

9,1 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 1 180,00 180,00 

Εξάρμωση DN 125 
mm, PN 10 At 

9,2 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 1 220,00 220,00 

10 Βαλβίδα 
αντιπληγματική DN 
50 mm, PN 16 At 

10 ΥΔΡ 6655.1 τεμ. 1 450,00 450,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1  16.515,00 
  

ΟΜΑΔΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 

11 Eπισκευή ηλεκτροκινητήρα υποβρυχίου 
αντλητικού συγκροτήματος νερού 

    
  

Ισχύος έως και 15 kw 11.1 ΗΛΜ 81 τεμ. 1 600,00 600,00 

Ισχύος από 16 - έως 
και 30 kw 11.2 ΗΛΜ 81 τεμ. 3 800,00 2.400,00 

Ισχύος από 31 - έως 
και 45 kw 11.3 ΗΛΜ 81 τεμ. 4 1.000,00 4.000,00 

Ισχύος από 46 - έως 
και 55 kw 11.4 ΗΛΜ 81 τεμ. 3 1.600,00 4.800,00 

Ισχύος από 56 - έως 
και 75 kw 11.5 ΗΛΜ 81 τεμ. 1 2.000,00 2.000,00 

Ισχύος από 76 - έως 
και 115 kw 11.6 ΗΛΜ 81 τεμ. 1 2.400,00 2.400,00 

12 Aντικατάσταση 
ρελέ ισχύος       

      
  

Ισχύος 16 έως 22 kw 12.1 ΗΛΜ 51 τεμ. 3 50,00 150,00 

Ισχύος 23 έως 30 kw 12.2 ΗΛΜ 51 τεμ. 3 100,00 300,00 

Ισχύος 31 έως 37 kw 12.3 ΗΛΜ 51 τεμ. 6 150,00 900,00 

Ισχύος 38 έως 45 kw 12.4 ΗΛΜ 51 τεμ. 6 200,00 1.200,00 

Ισχύος 46 έως 55 kw 12.5 ΗΛΜ 51 τεμ. 2 250,00 500,00 

Ισχύος 56 έως 75 kw 12.6 ΗΛΜ 51 τεμ. 2 300,00 600,00 

Ισχύος 76 έως 90 kw 12.7 ΗΛΜ 51 τεμ. 2 400,00 800,00 

Ισχύος 91 έως 140 12.8 ΗΛΜ 51 τεμ. 3 500,00 1.500,00 
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kw 

13 Aντικατάσταση  
θερμικού πίνακα     

      
  

Ρύθμισης 10 - 20 Α 13.1 ΗΛΜ 51 τεμ. 1 50,00 50,00 

Ρύθμισης  21 - 40 Α 13.2 ΗΛΜ 51 τεμ. 1 70,00 70,00 

Ρύθμισης   41 - 57 Α 13.3 ΗΛΜ 51 τεμ. 2 100,00 200,00 

Ρύθμισης   58 - 90 Α 13.4 ΗΛΜ 51 τεμ. 2 140,00 280,00 

Ρύθμισης   91 - 145 
Α 13.5 ΗΛΜ 51 τεμ. 2 220,00 440,00 

Ρύθμισης   146 - 185 
Α 13.6 ΗΛΜ 51 τεμ. 1 370,00 370,00 

14 Aντικατάσταση 
αυτόματου 
τριπολικού 
διακόπτη ισχύος     

      

  

Έντασης 10-160 Α 14.1 ΗΛΜ 51 τεμ. 1 240,00 240,00 

Έντασης 140-200 Α 14.2 ΗΛΜ 51 τεμ. 1 400,00 400,00 

Έντασης 200-250 Α 14.3 ΗΛΜ 51 τεμ. 1 500,00 500,00 

Έντασης 250-400 Α 14.4 ΗΛΜ 51 τεμ. 1 550,00 550,00 

15 

Τοποθέτηση 
μονοφασικού 
απαγωγού 
υπερτάσεως 
παροχής 
ηλεκτρικών 
πινάκων  

15 ΗΛΜ 88 τεμ. 2 90,00 180,00 

16 Καλωδίο τύπου 
ΝΥΥ    

    
 

      

Καλωδί τύπου ΝΥΥ 
διατομής  3 x 70 
mm2   

16.1 ΗΛΜ47 m 1 38,00 38,00 

Καλωδίο τύπου ΝΥΥ 
διατομής  3 x 50 
mm2   

16.2 ΗΛΜ47 m 1 24,00 24,00 

Καλωδίο τύπου ΝΥΥ 
διατομής  3 x 35 
mm2   

16.3 ΗΛΜ47 m 1 18,00 18,00 

Καλωδίο τύπου ΝΥΥ 
διατομής  3 x 25 
mm2   

16.4 ΗΛΜ47 m 1 12,00 12,00 

Καλωδίο τύπου ΝΥΥ 
διατομής  3 x 16 
mm2   

16.5 ΗΛΜ47 m 1 9,00 9,00 

Καλωδίο τύπου ΝΥΥ 
διατομής  3 x 1,5 
mm2   

16.6 ΗΛΜ47 m 500 1,00 500,00 

17 
Φυσσίγια 
μαχαιρωτων 
ασφαλειών, 

17 ΗΛΜ 51 
 

10 4,00 40,00 
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εντάσεως εώς και 
100 Α  

18 

Φυσσίγια 
μαχαιρωτων 
ασφαλειών, 
εντάσεως από 125 
εώς και 250 Α  

18 ΗΛΜ 51 τεμ. 10 6,00 60,00 

19 
Τριφασικός 
επιτηρητής φάσεων 
και αναστροφής 

19 ΗΛΜ 51 τεμ. 15 35,00 525,00 

20 
Μονάδα προστασίας 
ξηράς λειτουργίας 

20 ΗΛΜ 51 τεμ. 5 30,00 150,00 

21 
Ανοξείδωτα 
ηλεκτρόδια στάθμης 
νερού γεωτρήσεως 

21 ΗΛΜ 51 τεμ. 12 10,00 120,00 

22 
Προμήθεια - 
εγκατάσταση soft 
starter 22-30Kw 

22 ΗΛΜ 56 τεμ.  1 1.100,00 1.100,00 

23 
Τετραπολικά 
αντικεραυνικά με 
φυσίγγιο 

23 ΗΛΜ 51 τεμ.  2 350,00 700,00 

24 
Βάση κουμπωτή 
οκταπολική 

24 ΗΛΜ 54 τεμ.  5 6,00 30,00 

25 
Ηλεκτρονικό Στάθμης 
8 ποδιών 

25 ΗΛΜ 51 τεμ.  10 25,00 250,00 

26 
Ηλεκτρονικό Αστέρα 
Τριγώνου 8 ποδιών 

26 ΗΛΜ 56 τεμ.  10 35,00 350,00 

27 
Ηλεκτρονικό 
χρονοκαθυστέρησης 
8 ποδιών 

27 ΗΛΜ 51 τεμ.  10 30,00 300,00 

28 
Βάση μαχαιρωτής 
ασφάλειας έως και 
125 Α, τριπολική 

28 ΗΛΜ 54 τεμ.  3 40,00 120,00 

29 

Βάση μαχαιρωτής 
ασφάλειας από 126Α 
έως και 250 Α, 
τριπολική 

29 ΗΛΜ 54 τεμ.  3 60,00 180,00 

30 
Πολυόργανο 
ψηφιακό πίνακα με 
Μ/Σ 

30 ΗΛΜ 55 τεμ.  6 100,00 600,00 

31 
Φλοτέρ στάθμης 
νερού 

31 ΗΛΜ 56 τεμ.  3 20,00 60,00 

32 
Φλοτέρ στάθμης 
λυμάτων 

32 ΗΛΜ 57 τεμ.  3 30,00 90,00 

33 
Ενισχυτής φλοτέρ 8 
ποδιών 

33 ΗΛΜ 87 τεμ.  3 40,00 120,00 

34 

Συντήρηση 
αντλιοστασίου - 
Άμεση επέμβαση - 
Αποκατάσταση 
απλών βλαβών - 

34 ΗΛΜ 87 τεμ.  10 50,00 500,00 
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Επανεκκίνηση 
αντλιοστασίων. 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2  31.326,00 
  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ   (€) : 47.841,00 

  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ    (€) : 4.578,35 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ    (€) : 52.419,35 

  Φ.Π.Α. 24 %   (€) : 12.580,65 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    (€) : 65.000,00 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
          29  – 03 - 2019                                                               28 – 03 - 2019                             
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
       Τεχνικών Υπηρεσιών                  
  
 
 
 
Βασίλης Πλακαντάρας                    Αλεξανδρόπουλος Αντώνης 
Πολιτικός Μηχανικός      Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
 

 

 

 



10 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ  «Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής και 

Συντήρησης Αντλιοστασίων» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (H/M) 
 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί η 
σύμβαση. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του 
Δήμου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της 

σύμβασης που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των 

τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και 
την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται 
στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, 
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων 
γενικά του έργου.  

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για 

Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν 

παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 

άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την 

παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 

φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους 

ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα 

ή άμεσα. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 

μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης 

φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και 

βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών 
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μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση 

τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και 

ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους 

απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών 

που θα ισχύουν. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές 

εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά 

περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους 

επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι 

προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή 

αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.5  Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού 

εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους 

Όρους Δημοπράτησης έργου. 

1.3.6 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 

ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.7  Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη 
δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 
ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά 
τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση 
εργασίας, κ.λπ.) 

1.3.8 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού, που  απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, μέσα στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη 

και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η 

άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 

χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με 

την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα 

απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων 

έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων 

μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή 

προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την 

εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και 

στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών 

μηχανημάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 

1.3.9 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και 

προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των 

συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως 

επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω 

εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα 

κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά). 
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1.3.10 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 

καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών 

κ.λ.π. και η απόδοση , μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου 

από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

1.3.11 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών 

εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.12 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και 

εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.13 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες 

αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις κείμενες διατάξεις. 

1.3.14 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 

αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου. 

 

1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 

επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.  

 

 

Β.  ΑΡΘΡΑ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

ΟΜΑΔΑ 1  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 

Άρθρο 1ο Επισκευή στροβίλου υποβρυχίου  αντλητικού συγκροτήματος νερού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 80 

Μεταφορά από τον τόπο του έργου στο εργαστήριο, αποσυναρμολόγηση στροβίλου υποβρύχιου 

αντλητικού συγκροτήματος, αντικατάσταση των πτερωτών, του άξονα, των κουζινέτων, του 

στροβίλου υποβρυχίου αντλίας, επανασυναρμολόγηση και επιστροφή στον τόπο του έργου 

Όλα τα ανωτέρω υλικά θεωρούνται, ως ένα τεμάχιο.                                                                                    

(1 τεμάχιο) 

1.1 Παροχής έως 21m3/h έως 50m3/h, μανομετρικού έως 80m 

Δαπάνη υλικών και εργασίας:    800,00 € (Οκτακόσια ευρώ) 

1.2  Παροχής έως 51m3/h έως 100m3/h, μανομετρικού έως 100m 

Δαπάνη υλικών και εργασίας:    900,00 € (Εννιακόσια ευρώ) 

1.3 Παροχής έως 50m3/h έως 100m3/h, μανομετρικού έως 101m έως 160m 

Δαπάνη  υλικών και εργασίας :    1.000,00 € (Χίλια ευρώ)  
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Άρθρο 2ο   Στήλη υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος                                                                                                           
 
Κωδικός αναθεώρησης   ΗΛΜ 82 
 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  στήλης, από σωλήνα mannesmann βαρέως 

τύπου χωρίς ραφή,  για την τοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος σε 

γεώτρηση διαμέτρου 8" ή 10’’. 

Η ελαχίστη αντοχή σε υδραυλική πίεση θα πρέπει να είναι 35 ΑΤ. 

Η στήλη θα συνοδεύεται με την απαραίτητη καμπύλη και φλάντζα εξόδου, την 

ανάλογη φλάντζα από λαμαρίνα για την προστασία της γεωτρήσεως και τα 

ανάλογα στηρίγματα για την έδραση ολόκληρου του συγκροτήματος. 

(1 μέτρο μήκους εγκατεστημένου αγωγού) 

2.1 διαμέτρου DN 80 mm 

Δαπάνη υλικών και εργασίας:    25,00 € (Είκοσι πέντε ευρώ) 

2.2  διαμέτρου DN 100 mm 

Δαπάνη υλικών και εργασίας:    40,00 € (Σαράντα έξι ευρώ) 

 

Άρθρο 3ο  Εξαγωγή και επανατοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος εντός 

δεξαμενής 

Κωδικός αναθεώρησης   ΗΛΜ 6 

Εξαγωγή και επανατοποθέτηση από συνεργείο τεχνιτών, με χρήση γερανού, ενός υποβρυχίου 

αντλητικού συγκροτήματος εντός δεξαμενής, σε μία επίσκεψη του γερανού. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται και η (ενδεχόμενη κατόπιν εντολής της υπηρεσίας) διαδρομή του γερανού προς 

την αποθήκη του Δήμου για την παραλαβή και μεταφορά του ανταλλακτικού που θα τοποθετηθεί 

στην δεξαμενή αμέσως μετά την εξαγωγή του χαλασμένου υποβρυχίου συγκροτήματος.  

Δαπάνη : 250,00 € (Διακόσια πενήντα ευρώ) 

 

Άρθρο 4ο  Εξαγωγή και επανατοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος εντός 

γεώτρησης 

Κωδικός αναθεώρησης   ΗΛΜ 6 

Εξαγωγή και επανατοποθέτηση από συνεργείο τεχνιτών, με χρήση γερανού, ενός υποβρυχίου 

αντλητικού συγκροτήματος εντός γεώτρησης σε μία επίσκεψη του γερανού. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται και η (ενδεχόμενη κατόπιν εντολής της υπηρεσίας) διαδρομή του γερανού προς 
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την αποθήκη του Δήμου για την παραλαβή και μεταφορά του ανταλλακτικού που θα τοποθετηθεί 

στη γεώτρηση αμέσως μετά την εξαγωγή του χαλασμένου υποβρυχίου συγκροτήματος.. 

4.1 Βάθος τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήματος έως 100 μέτρα 

Δαπάνη : 400,00 € (τετρακόσια ευρώ)  

4.2 Βάθος τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήματος από 100 έως 150 μέτρα  

Δαπάνη : 500,00 € (πεντακόσια ευρώ)  

4.3 Βάθος τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήματος από 150 έως 210 μέτρα  

Δαπάνη : 600,00 € (εξακόσια ευρώ) 

4.4 Βάθος τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήματος από 211 έως 260 μέτρα  

Δαπάνη : 800,00 € (οκτακόσια ευρώ) 

4.5 Βάθος τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήματος από 260 έως 350 μέτρα  

Δαπάνη : 1.000,00 € (χίλια ευρώ) 

 

Άρθρο 5ο     Βάνα χυτοσιδηρή  τύπου σύρτου,  PN 10 ATM  

Κωδικός αναθεώρησης   ΥΔΡ 6651.1 

 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση βάνας χυτοσιδηρής, τύπου σύρτου πιστοποιημένη 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1074-1 &2 καθώς και Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο 

νερό. 

(1 τεμάχιο) 

5.1 Ονομαστικής διαμέτρου DN80, PN 10 ATM 

Δαπάνη : 150,00 € (Εκατόν Πενήντα ευρώ) 

5.2 Ονομαστικής διαμέτρου DN100, PN 10 ATM 

Δαπάνη : 200,00 € (Διακόσια ευρώ) 

5.3 Ονομαστικής διαμέτρου DN125, PN 10 ATM 

Δαπάνη : 300,00 € (Τριακόσια ευρώ) 
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Άρθρο 6ο  Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου κλαπέ, PN 10 atm 

Κωδικός αναθεώρησης   ΥΔΡ 6657.1 

 

 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση φλαντζωτής βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου κλαπέ, 

πιέσεως PN 10 At πλήρως εγκατεστημένη με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Η βαλβίδα θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

1074-1 &4 καθώς και με Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό. 

(1 τεμάχιο) 

6.1 Ονομαστικής διαμέτρου DN80, PN 10 ATM 

Δαπάνη : 100,00 € (Εκατό  ευρώ)  

6.2 Ονομαστικής διαμέτρου DN100, PN 10 ATM 

Δαπάνη : 150,00 € (Εκατόν πενήντα ευρώ) 

6.3 Ονομαστικής διαμέτρου DN125, PN 10 ATM 

Δαπάνη : 200,00 € (Διακόσια   ευρώ)  

 

Άρθρο 7ο  Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου υδροστόπ, PN 16 atm 

Κωδικός αναθεώρησης   ΥΔΡ 6657.1 

 

 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση φλαντζωτής βαλβίδας χυτοσιδηρής, τύπου υδροστόπ 

πιέσεως PN 16 At πλήρως εγκατεστημένη με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. Η βαλβίδα θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

1074-1 &4 καθώς και με Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό. 

(1 τεμάχιο) 

7.1 Ονομαστικής διαμέτρου DN80, PN 16 ATM 

Δαπάνη : 250,00 € (Διακόσια  πενήντα  ευρώ)  

7.2 Ονομαστικής διαμέτρου DN100, PN 16 ATM 
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Δαπάνη : 300,00 € (Τιακόσια  ευρώ)  

7.3 Ονομαστικής διαμέτρου DN125, PN 16 ATM 

Δαπάνη : 400,00 € (Τετρακόσια  ευρώ)  

 

Άρθρο 8ο   Μανόμετρο γλυκερίνης   

Κωδικός αναθεώρησης   ΗΛΜ 31 

 

Μανόμετρο γλυκερίνης κλίμακας 0 -16 ΑΤ για την μέτρηση πίεσης σε διάφορες σωληνώσεις του 

αντλιοστασίου.  

Το μανόμετρο γλυκερίνης θα συνοδεύεται από μία δικλείδα BALL-VALVE για την απομόνωση του 

καθώς και από τα απαραίτητα νίμπελ, μούφες, κλπ. μικροϋλικά. 

Δηλαδή προμήθεια των υλικών, διάτρηση της σωλήνας στο σημείο που θα τοποθετηθεί το 

μανόμετρο, ηλεκτροσυγκόλληση της μούφας και τοποθέτηση της δικλείδας BALL-VALVE και του 

μανομέτρου με τα διάφορα μικροϋλικά. 

( 1 τεμάχιο ) 

Δαπάνη : 15,00 € (Δέκα πέντε ευρώ) 

 

Άρθρο 9ο   Χαλύβδινες εξαρμώσεις ΡΝ 10At  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 

 

Εξάρμωση χαλύβδινη, ονομαστικής πιέσεως PN 10 At, με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο, 

γαλβανισμένους κοχλίες ρυθμίσεως και συνδέσεως με φλάντζες. 

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες και τα παρεμβύσματα συνδέσεως και κάθε άλλο 

αναγκαίο εξάρτημα, μικροϋλικό, δαπάνη δοκιμών και εργασία, για την καλή εγκατάσταση και 

λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

9.1. Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm, PN 10 ATM  

Δαπάνη : 180,00 € (Εκατό ογδόντα  ευρώ) 
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9.2. Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm, PN 10 ATM 

Δαπάνη : 220,00 € (Διακόσια είκοσι ευρώ) 

 

Άρθρο 10ο   Αντιπληγματικές βαλβίδες DN 50mm, PN 16 Atm 

Κωδικός αναθεώρησης   ΥΔΡ 6655.1 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση φλαντζωτής αντιπληγματικής βαλβίδας χυτοσιδηρής, 

ταχείας εκτόνωσης διπλού θαλάμου με πιλότο  . Ονομαστικής διατομής DN 50. 

(1 τεμάχιο) 

Δαπάνη υλικών και εργασίας:  450,00 € (Τετρακόσια πενήντα ευρώ)  

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άρθρο 11ο Επισκευή ηλεκτροκινητήρα υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος νερού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 81 

 Μεταφορά από τον τόπο του έργου, αποσυναρμολόγηση του υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα,  

αντικατάσταση της περιέλιξης, του θρός, των καλωδίων των άκρων, του καρέ, 

επανασυναρμολόγηση και επιστροφή στο τόπο του έργου.                                                 

Όλα τα ανωτέρω υλικά θεωρούνται, ως ένα τεμάχιο.                                                                                    

(1 τεμάχιο) 

11.1 Ισχύος έως 15 kW 

Δαπάνη υλικών και εργασίας:   600,00 € (Εξακόσια ευρώ) 

11.2 Ισχύος 16 – 30 kW 

Δαπάνη υλικών και εργασίας:   800,00 € (Οκτακόσια ευρώ) 

11.3 Ισχύος 31 – 45 kW 

Δαπάνη υλικών και εργασίας:   1.000,00 € (Χίλια ευρώ) 

11.4 Ισχύος 46 – 55 kW 

Δαπάνη υλικών και εργασίας:   1.600,00 € (Χίλια εξακόσια ευρώ) 

11.5 Ισχύος 56 – 75 kW 
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Δαπάνη υλικών και εργασίας:   2.000,00 € (Δύο χιλιάδες ευρώ) 

11.6 Ισχύος 76 – 115 kW 

Δαπάνη υλικών και εργασίας:   2.400,00 € (Δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) 

 

Άρθρο 12ο Αντικατάσταση ρελέ ισχύος. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  ενός ρελέ ισχύος σε ηλεκτρικό πίνακα αντλιοστασίου. 

( 1 τεμάχιο ) 

12.1 Ισχύος 16Κw έως 22 Kw 

Δαπάνη: 50,00 € (Πενήντα ευρώ) 

12.2 Ισχύος 23Κw έως 30 Kw 

Δαπάνη: 100,00 € (Εκατό ευρώ) 

12.3 Ισχύος 31Κw έως 37 Kw 

Δαπάνη: 150,00 € (Εκατόν πενήντα  ευρώ) 

12.4 Ισχύος 38Κw έως 45 Kw 

Δαπάνη: 200,00 € (Διακόσια ευρώ) 

12.5 Ισχύος 46Κw έως 55 Kw 

Δαπάνη: 250,00 € Διακόσια πενήντα ευρώ) 

12.6 Ισχύος 56Κw έως 75 Kw 

Δαπάνη: 300,00 € (Τριακόσια ευρώ) 

12.7 Ισχύος 76Κw έως 90 Kw  

Δαπάνη: 400,00 € (Τετρακόσια ευρώ)  

12.8 Ισχύος 91Κw έως 140 Kw 

Δαπάνη: 500,00 € (Πεντακόσια ευρώ)  
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Άρθρο 13ο Αντικατάσταση θερμικού πίνακα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτησης αυτόματου θερμομαγνητικού διακόπτη προστασίας 

κινητήρα. 

( 1 τεμάχιο ) 

13.1 Ρύθμισης έντασης 10 - 20 Α 

Δαπάνη: 50,00 € (Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ) 

13.2 Ρύθμισης έντασης 21 - 40 Α 

Δαπάνη: 70,00 € (Εβδομήντα ευρώ) 

13.3 Ρύθμισης έντασης 41 - 57 Α 

Δαπάνη: 100,00 € (Εκατό  ευρώ) 

13.4 Ρύθμισης έντασης 58 - 90 Α 

Δαπάνη: 140,00 € (Εκατόν σαράντα ευρώ) 

13.5 Ρύθμισης έντασης 91 - 145 Α 

Δαπάνη: 220,00 € (Διακόσια είκοσι ευρώ)  

13.6 Ρύθμισης έντασης 146 - 185 Α 

Δαπάνη: 370,00 € (Τριακόσια εβδομήντα ευρώ) 

 

Άρθρο 14ο Αντικατάσταση αυτόματου τριπολικού διακόπτη ισχύος. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση αυτόματου τριπολικού διακόπτη ισχύος. 

( 1 τεμάχιο ) 

14.1 Υπερέντασης 10 - 160 Α 

Δαπάνη: 240,00 € (Διακόσια σαράντα ευρώ) 

14.2 Υπερέντασης 140 - 200 Α 

Δαπάνη: 400,00 € (Τετρακόσια ευρώ)  
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14.3 Υπερέντασης 200 - 250 Α 

Δαπάνη: 500,00 € (Πεντακόσια ευρώ)  

14.4 Υπερέντασης 250 - 400 Α 

Δαπάνη: 550,00 € (Πεντακόσια πενήντα ευρώ) 

                          

Άρθρο 15ο Τοποθέτηση μονοφασικού απαγωγού υπερτάσεως παροχής ηλεκτρικών 

πινάκων 

Κωδικός αναθεώρησης   ΗΛΜ 88 

   Προμήθεια, και εγκατάσταση αλεξικέραυνου γραμμής (αποχετευτής υπερτάσεων), κατάλληλος 

για ονομαστική τάση 220 V και τοποθέτηση εντός του ηλεκτρικού πίνακα, προκειμένου να έχουμε 

μία προστασία του πίνακα και των ηλεκτροκινητήρων, από πτώση κεραυνού στο δίκτυο της ΔΕΗ. 

   Η ικανότητα αποχετεύσεως ρεύματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 KA  και χρόνος 

αποκρίσεως μικρότερος των 25 nsec. 

  Θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη ετοιμότητας λειτουργίας και στην περίπτωση καταστροφής του, 

να μην βραχυκυκλώνεται η γραμμή, ώστε η εγκατάσταση να συνεχίσει να λειτουργεί. 

  Δηλαδή προμήθεια, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικροϋλικών,  μεταφορά, 

τοποθέτηση και συνδεσμολογία ανοιγμένα σε εργασία και παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

( 1 τεμάχιο ) 

Δαπάνη εργασίας:  90,00 € (Ενενήντα ευρώ) 

 

ΑΡΘΡΟ  16ο      Καλώδια τύπου ΝΥΥ   
 
Κωδικός αναθεώρησης    ΗΛΜ 47 
   

Kαλώδιο τύπου ΝΥΥ, προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου 
υπόγειου καλωδίου μέσα σε σωλήνα η εντός υπάρχοντος χάνδακος. 
 
( 1 μέτρο μήκους )   

16.1 Καλώδια τύπου ΝΥΥ  διατομής  3 x 70 mm
2 

Δαπάνη: 38,00 € (Τριάντα οκτώ ευρώ) 

16.2 Καλώδια τύπου ΝΥΥ  διατομής  3 x 50 mm
2 
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Δαπάνη: 24,00 € (Είκοσι τέσσερα ευρώ) 

16.3 Καλώδια τύπου ΝΥΥ  διατομής  3 x 35 mm
2 

Δαπάνη :  18 ,00 € (Δέκα οκτώ  ευρώ)  

16.4 Καλώδια τύπου ΝΥΥ  διατομής  3 x 25 mm
2 

Δαπάνη :  12 ,00 € (Δώδεκα  ευρώ)  

16.5 Καλώδια τύπου ΝΥΥ  διατομής  3 x 16 mm
2 

Δαπάνη :  9 ,00 € (Εννέα ευρώ)  

16.6 Καλώδια τύπου ΝΥΥ  διατομής  3 x 1,5 mm
2 

Δαπάνη :  1 ,00 € (Ένα  ευρώ)  

 

Άρθρο 17ο Φυσίγγια μαχαιρωτών ασφαλειών, εντάσεως έως και 100Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση φυσιγγίου μαχαιρωτής ασφάλειας, εντάσεως έως και 

100Α. 

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :  4 ,00 € (Τέσσερα  ευρώ)  

 

Άρθρο 18ο Φυσίγγια μαχαιρωτών ασφαλειών, εντάσεως από 125 έως και 250Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση φυσιγγίου μαχαιρωτής ασφάλειας, εντάσεως από 125 έως 

και 250Α. 

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :  6,00 € (έξι ευρώ)  

 

Άρθρο 19ο  Τριφασικός επιτηρητής φάσεων και αναστροφής 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 

Προμήθεια, και εγκατάσταση τριφασικού ηλεκτρονικού επιτηρητή φάσεων και αναστροφής με 

ρυθμιζόμενη ευαισθησία 5% - 15%. 

  Η σύνδεση του θα είναι κουμπωτή τύπου λυχνίας. 

  Δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, συνδεσμολογία και δοκιμή, παραδοτέος σε κανονική 

λειτουργία.   

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :  35 ,00 € (Τριάντα  πέντε  ευρώ)  

 

Άρθρο 20ο  Μονάδα προστασίας ξηράς λειτουργίας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μονάδα προστασίας ξηράς λειτουργίας. 

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :  30 ,00 € (Τριάντα  ευρώ)  

 

Άρθρο 21ο  Ανοξείδωτα ηλεκτρόδια στάθμης νερού γεωτρήσεως 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ανοξείδωτου ηλεκτροδίου στάθμης νερού γεωτρήσεως. 

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :  10,00 € (Δέκα  ευρώ)  

 

Άρθρο 22ο  Προμήθεια και εγκατάσταση soft starter 22-30Kw 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός soft starter 22-30Kw, Ευρωπαϊκού τύπου, 

συνοδευόμενο από όλες τις αναγκαίες πιστοποιήσεις (ΕΝ/ΙΕC 60947-4-2) της συσκευής από 

διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδος ή του εξωτερικού  

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :  1.100 ,00 € (Χίλια εκατό  ευρώ)  
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Άρθρο 23ο  Τετραπολικά αντικεραυνικά με φυσίγγιο 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τετραπολικού αντικεραυνικού με φυσίγγιο. 

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :  350 ,00 € (Τριακόσια πενήντα   ευρώ)  

                                                                                            

Άρθρο 24ο  Βάση Κουμπωτή οκταπολική 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 54 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας βάσης κουμπωτής οκταπολική 

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :         6 ,00 € (Έξι   ευρώ)  

 

Άρθρο 25ο Ηλεκτρονικό Στάθμης 8 ποδιών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός Ηλεκτρονικού Στάθμης 8 ποδιών ΤΑΣΗ 230V  

, ΕΝΤΑΣΗ 10Α 

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :           25 ,00 € (Είκοσι  πέντε   ευρώ)  

 

Άρθρο 26ο Ηλεκτρονικό Αστέρα Τριγώνου 8 ποδιών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός Ηλεκτρονικού Αστέρα Τριγώνου 8 ποδιών 
( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :           35,00 € (Τριάντα  πέντε  ευρώ)  

 

Άρθρο 27ο Ηλεκτρονικό χρονοκαθυστέρησης 8 ποδιών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
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Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός Ηλεκτρονικού χρονοκαθυστέρησης 8 ποδιών 
( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη:          30,00 € (Τριάντα ευρώ)  

 

Άρθρο 28ο Βάση μαχαιρωτής ασφάλειας έως και 125 Α, τριπολική 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 54 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας βάσης μαχαιρωτής ασφάλειας έως και 125 Α, 

τριπολική. 

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :             40,00 € (Σαράντα  ευρώ)  

 

Άρθρο 29ο Βάση μαχαιρωτής ασφάλειας έως από 126 Α έως και 250 Α, τριπολική 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 54 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας βάσης μαχαιρωτής ασφάλειας από 126 Α έως και 250 

Α, τριπολική. 

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :              60 ,00 € (εξήντα   ευρώ)  

 

Άρθρο 30ο  Πολυόργανο ψηφιακό πίνακα με Μ/Σ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός ψηφιακού Πολυοργάνου  πίνακα με Μ/Σ. 

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :  100 ,00 € (Εκατό   ευρώ)  

 

Άρθρο 31ο Φλοτέρ στάθμης νερού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 

   Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός Φλοτέρ στάθμης νερού. 

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :  20 ,00 € (Είκοσι   ευρώ)  
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Άρθρο 32ο Φλοτέρ στάθμης λυμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 

   Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός Φλοτέρ στάθμης λυμάτων. 

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :  30 ,00 € (Τριάντα   ευρώ)  

 

Άρθρο 33ο Ενισχυτής Φλοτέρ 8 ποδιών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 

   Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός Ενισχυτή Φλοτέρ 8 ποδιών. 

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :  40 ,00 € (Σαράντα   ευρώ)  

 

Άρθρο 34ο Συντήρηση αντλιοστασίου - Άμεση επέμβαση - Αποκατάσταση απλών βλαβών 

- Επανεκκίνηση αντλιοστασίων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 

   Αποζημίωση αναδόχου για τις περιπτώσεις άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης απλών 

βλαβών στα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές του Δήμου. Η δαπάνη καταβάλλεται επιπροσθέτως 

της δαπάνης των αναγκαίων υλικών και μόνο στις περιπτώσεις όπου το κόστος των αναγκαίων 

υλικών για την αποκατάσταση της βλάβης είναι μικρότερο από την τιμή του παρόντος άρθρου.    

( 1 τεμάχιο )  

Δαπάνη :  50 ,00 € (Πενήντα   ευρώ)  

 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
          29  – 03 - 2019                                                               28 – 03 - 2019                             
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
       Τεχνικών Υπηρεσιών                  
  
 
 
 
Βασίλης Πλακαντάρας                    Αλεξανδρόπουλος Αντώνης 
Πολιτικός Μηχανικός      Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ  «Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής και 

Συντήρησης Αντλιοστασίων» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1.       ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από : 

1. τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

2. τις σχετικές διατάξεις Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», και 

ιδιαίτερα το άρθρο 209 

3. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) 
  

ΑΡΘΡΟ 2.       ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα 

Πιστοποιητικά καταλληλότητας και ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τα ελέγξει  εργαστηριακά με βάση τις 

ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας υλικών. Η δαπάνη λήψεως δειγμάτων, μεταφοράς τους στο αρμόδιο 

εργαστήριο και ελέγχου τους βαρύνει τον προμηθευτή. 

Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή 

να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας. 

Επισημαίνουμε ότι οι ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να 

προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ακριβείς ποσότητες των ειδών που θα απαιτηθούν από την 

υπηρεσία κατά τη διάρκεια του έτους.  

Ως εκ τούτου προβλέπεται δικαίωμα αυξομείωσης των επιμέρους ποσοτήτων των υλικών των 

ΟΜΑΔΩΝ 1 και 2, χωρίς όμως μεταβολή των συμβατικών τιμών των υλικών, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τυχόν προμετρητικά σφάλματα. Η μέγιστη αύξηση ή μείωση της κάθε ποσότητας 

ορίζεται σε 50% της αρχικής αναγραφόμενης στη μελέτη ποσότητας του υλικού ή της υπηρεσίας. Οι 

εσωτερικές αυτές μεταβολές δεν μπορούν να επιφέρουν αύξηση του συμβατικού τιμήματος (εκτός του 

δικαιώματος προαίρεσης που αναφέρεται παρακάτω), ενώ η ενδεχόμενη μείωσή του δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 20% της αρχικής σύμβασης.    

Προβλέπεται επίσης Δικαίωμα Προαίρεσης (option) του Δήμου Εμμανουήλ Παππά  και δέσμευση 

του αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων αυτών του τεύχους 

του Προϋπολογισμού της μελέτης, σε μέγιστο ποσοστό 14% και με τη σύναψη αντίστοιχης 

συμπληρωματικής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι οι τιμές προμήθειας των νέων υλικών θα 

παραμείνουν σταθερές και ίσες με την αρχική προσφορά του αναδόχου αλλά και η συνολική δαπάνη 

της προμήθειας (αρχικής και συμπληρωματικής) δεν θα υπερβαίνει το όριο του συνοπτικού 

διαγωνισμού. Το δικαίωμα  προαίρεσης αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται 
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με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής 

σύμβασης.  

Ενδέχεται επίσης να μην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσόν της 

σύμβασης. 

Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις 

διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας. 

Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα εγκαθίστανται επιτόπου των αντλιοστασίων του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά, σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 3.       ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για την εξασφάλιση της έγκαιρης και ποιοτικής εκτέλεσης της παρούσης μικτής σύμβασης 

(προμήθειας – εγκατάστασης – επισκευής) ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ και να προσκομίσει 

κατά τη φάση του διαγωνισμού τα κάτωθι Πιστοποιητικά – δικαιολογητικά : 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 

 Ιδιόκτητο γερανοφόρο μηχάνημα έργου ανυψωτικής ικανότητας κατ΄ελάχιστον 15 τόνων και 

10 μέτρων ύψους. ΘΑ προσκομιστεί η Άδεια Κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου (στο 

όνομα του υποψηφίου αναδόχου) και η αντίστοιχη Άδεια Χειριστή του Μηχανήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.       ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της προμήθειας ίση με το 5 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική 

αυτή επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι 

διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται 

σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του 

μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός (1) μήνα από την παραλαβή 

του συνόλου των υλικών. Το διάστημα αυτό αποτελεί και την ελάχιστη παρεχόμενη εγγύηση που θα 

πρέπει να δοθεί από τον προμηθευτή.   

ΑΡΘΡΟ 5.       ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά, μετά από έγγραφη ενημέρωση του 

προμηθευτή (σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου) και μέχρι να εξαντληθούν οι αναγραφόμενες στην 

παρούσα ποσότητες.  
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 Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής της και για δώδεκα (12) μήνες ή την 

εξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο). Σε περίπτωση κατά την οποία 

εντός του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί ως συμβατικός χρόνος δεν εξαντληθούν οι 

προμελετηθείσες ποσότητες, δύναται να παραταθεί η παρούσα επί τριμήνου.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες εξαγωγής και 

επανατοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων, εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 4 ωρών από 

την ενημέρωσή του εκ μέρους του Δήμου (εάν είναι εργάσιμη ημέρα) ή εντός 24 ωρών εάν είναι 

Σαββατοκύριακο ή αργία. Για τις υπηρεσίες επισκευών (αντλιών και κινητήρων) θα καταβάλλεται κάθε 

προσπάθεια εκ μέρους του αναδόχου για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση και παράδοσή τους 

επιτόπου του έργου. Για τις υπόλοιπες προμήθειες και υπηρεσίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίζει τα είδη μέσα σε ΔΥΟ (2) το πολύ ημέρες από την ειδοποίησή του. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τους αρμοδίους του γραφείου ύδρευσης (τηλ. 2321 3 

52652), για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον δύο (2) ώρες 

νωρίτερα. 

Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην προθεσμία παράδοσης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Νόμου 

4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Για περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής έχει δικαίωμα να ζητήσει παράταση του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης των υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση αδυναμίας 

του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή παρατηρουμένων καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον 

προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

ΑΡΘΡΟ 6.       ΠΑΡΑΛΑΒΗ   ΥΛΙΚΩΝ 

 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο 

που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

σ΄αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.  

 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί , ο 

προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη 

σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με ένα ή όλους τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το 

υλικό : 

1. Με μακροσκοπικό έλεγχο 
2. Με χημική ή μηχανική εξέταση 
3. Με δειγματοληπτική πρακτική δοκιμασία 

  Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά το μακροσκοπικό έλεγχο, αφού 

αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η 

σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά και από άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν του 

μακροσκοπικού, που δεν μπορούν να γίνουν από την επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα ελέγχου που 

διαθέτει ο Δήμος, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής μετά 

από το μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γίνονται. Το οριστικό πρωτόκολλο 

παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση 

ελέγχων.  

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 208 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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ΑΡΘΡΟ 7.       ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Επειδή η παραλαβή θα γίνει τμηματικά αντίστοιχη θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή ( τιμή 

προσφοράς ). 

Η πληρωμή μπορεί να γίνει τμηματικά αφού παραληφθούν οι αντίστοιχες ποσότητες της προμήθειας 

και υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συμφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια κλπ.  

      Επίσης βαρύνουν τον προμηθευτή οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. 
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