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Μ E Λ Ε Τ Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΟΥΠΙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.800,00€ με ΦΠΑ 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
4) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                     ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ      ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΟΥΠΙ 
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.800,00 € 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήματος, για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 5.800,00 € με ΦΠΑ.  

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το αντλιοστάσιο άρδευσης που βρίσκεται στην θέση 

«κουρουπί» στην δημοτική ενότητα Πολιχνίτου, για την προμήθεια ενός (1) υποβρύχιου 
αντλητικού συγκροτήματος (ηλεκτροκινητήρας - αντλία) με την αποσυναρμολόγηση του παλαιού 
του αντλητικού συγκροτήματος που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω φθοράς ή άλλης αιτίας. Την 
εγκατάσταση του νέου αντλητικού συγκροτήματος σε θέση λειτουργία . Θα τοποθετηθεί και μια 
δεξαμενή εννέα τόνων η οποία θα επικοινωνεί μέσο ενός πομπού με των πίνακα της αντλίας και με 
βάση την στάθμη της δεξαμενής αυτόματα θα λειτουργεί το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα.  

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 5.800,00 € με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
25.6672.0002 του προϋπολογισμού έτους 2016.  

Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ικανοποιεί  αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 
της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ.) 

1 Υποβρύχια αντλία 7.5 hp/5,5Kw   42122130-0 1 

2 Κινητήρα 7.5 hp/5,5Kw 31110000-0 1 

3 Πίνακα Η/Μ 5,5Kw 31211100-9 1 

4 Σωλήνα Φ50 16ατμ. 3ης γενιάς 44164200-9 150 

5 Καλώδιο 4Χ6 ΝΥΥ 31321220-0 150 

6 Καλώδιο 2Χ1,5 ΝΥΥ 31321220-0 150 

7 Βυτίο  44611500-1 1 

8 Πομπός 31711110-7 1 

 
 

 

Μυτιλήνη ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

 

 
 

 
 

 
ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε 

 

 

Μυτιλήνη ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟ-

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 
 

 
ΠΙΑΛΛΕ ΜΑΡΙΑ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μυτιλήνη ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

Τ.Υ.Δ.Λ. 

 
 

 
 

 
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε 

 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                     ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ      ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΟΥΠΙ 
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.800,00 € 
 

 
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος, για τις ανάγκες του Δήμου 
Λέσβου. 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ.) 

ΤΙΜΗ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 Υποβρύχια αντλία  7.5 hp/5,5Kw 1 690,10 € 690,00 € 

2 Κινητήρα 7.5 hp/5,5Kw  1 1.040,00 € 1.040,00 € 

3 Πίνακα Η/Μ 5,5Kw 1 381,50 € 381,00 € 

4 Σωλήνα Φ50 16ατμ. 3ης γενιάς 150 1,80 € 270,00 € 

5 Καλώδιο 4Χ6 ΝΥΥ 150 2,52 € 850,00 € 

6 Καλώδιο 2Χ1,5 ΝΥΥ 150 0,48 € 72,00 € 

7 Βυτίο 9tn κατακόρυφο 1 961,50 € 961,00 € 

8 Πομπός 1 1206,90 € 1.206,00 € 

         ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.000,00 € 

         Φ.Π.Α. ΦΠΑ 16 % 800,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.800,00 € 

 
Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και τοποθέτηση στο 

αντλιοστάσιο άρδευσης στην θέση ΚΟΥΡΟΥΠΙ στην Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτο, τα υλικά και 
μικροϋλικά εγκατάστασης καθώς και η απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης . 

 
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.Ε. 25.6672.0002 
 

 

Μυτιλήνη ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
 

 
 

 

 
 

ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε 

 

 

Μυτιλήνη ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟ-

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

 
 

ΠΙΑΛΛΕ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μυτιλήνη ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
Τ.Υ.Δ.Λ. 

 
 

 

 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                     ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ      ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΟΥΠΙ 
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.800,00 € 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για τις ανάγκες του Δήμου 
Λέσβου. 
 

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις: 
1. Την Υπουργική Απόφαση 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
2. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 
3. Τον Ν 3463/06 (ΦΕΚ 114α/8-6-06) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
4. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
5. Το Ν.3548/07 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και 
Τοπικό Τύπο και άλλες Διατάξεις» 
6. Το Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Λοιπές Διατάξεις» 
7. Το Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
8. Το Ν.3614/07 «Διαχείριση - Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» 
9. Το Ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις 
10. Το Ν 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων 
11. Το  N. 4013/2011, ΦΕΚ Α 204/15.09.2011: Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 
12. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 120/Τεύχος Α’/29-5-2013, ο Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/Α/13.7.2010) Πρόγραμμα Διαύγεια 
13 Το Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α 235/1-11-2013) Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και άλλες διατάξεις (αρ. 14), 
14 Την Υποπαράγραφο Ζ του Ν. 4152 ΦΕΚ Α' 107 09.05.2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 
15. Την ΥΠΑΣΥΔ του 2008 ΦΕΚ540/Β  /27.3.2008) 
16 το ΠΔ 60/2007 - ΦΕΚ 64/Α'/16.3.2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005. 
17. Το Ν. 4281/14 ΦΕΚ Α’16008.08.2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 



18. Τον Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
19. Τον Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 
20. Τον Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις»  
21. Τον  Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, 
παρ.4β).  
22. Την  Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  
23. Τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές των ανωτέρω. 
 

Άρθρο 3ο 
Συμβατικά στοιχεία 

 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η Τεχνική Έκθεση. 
2. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 
3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
4. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 
Ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας θα αποφασιστεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 
 

Άρθρο 5ο 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

 
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά την 
υπογραφή της σύμβασης, και η ισχύς της προσφοράς θα είναι τουλάχιστον ενενήντα (90) 
ημερολογιακών ημερών.  
     Το αντλητικό συγκρότημα θα παραδοθεί, τοποθετηθεί και λειτουργήσει όλο το σύστημα για το 
αντλιοστάσιο στη θέση «ΚΟΥΡΟΥΠΙ» Δ.Ε. Πολιχνίτο στο Δήμο Λέσβου.  
     Ο ανάδοχος θα υποβάλλει πλήρεις τεχνικές πληροφορίες, και ενημερωτικά έντυπα 
(PROSPECTUS), του προσφερόμενου εξοπλισμού.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. 
 

Άρθρο 6ο 
Σύμβαση 

 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και 
την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο χρόνος παράδοσης, αρχίζει να υπολογίζεται 
από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από 
την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης 
υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 

Άρθρο 7ο 
Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια αυτής 

 



Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. 
Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής (σε περίπτωση διαγωνισμού) καταπίπτει υπέρ του 
Δήμου, και επιβάλλονται στον προμηθευτή όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής 
απόφασης. 
 

Άρθρο 8ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ 
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και ισχύος ίσης με το χρόνο παράδοσης και 
εγκατάστασης, πλέον δύο μηνών. 
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική 
παραλαβή του αντλητικού συγκροτήματος από την αρμόδια επιτροπή. 
 

Άρθρο 9ο 
Χρόνος εγγύησης 

 
Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή του αντλητικού 
συγκροτήματος, μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής του, θα καθοριστεί 
με την προσφορά των διαγωνιζομένων. 
 

Άρθρο 10ο 
Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 

 
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης, μπορεί να 
επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα άρθρα 33 
και 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 
 

Άρθρο 11ο 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

 
Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 
Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου προϊόντος 
ή τμήματος αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής, 
μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών 
κατά το προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται με βάση των διατάξεων της 11389/93 Υπ. 
Απόφασης, η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 
 

 
Άρθρο 12ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα 
τέλεσης του διαγωνισμού. 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του 
αντλητικού συγκροτήματος. 
 

Άρθρο 13ο 



Επίλυση διαφορών 
 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, 
επιλύονται σύμφωνα με το Άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. 
 

Άρθρο 14ο 
Πλημμελής κατασκευή 

 
Αν το σύστημα του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της 
Σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή να τα 
αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αν στον χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα 
που δεν μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την 
αντικατάσταση των υλικών ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο ίδιων προδιαγραφών. Ισχύουν 
γενικώς τα άρθρα 28 έως και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 

Άρθρο 15ο 
Εφοδιασμός με ανταλλακτικά 

 
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται όπως μέσα σε χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, από την υπογραφή 
της σύμβασης να εφοδιάζει το Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. 
Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς ο προμηθευτής 
υποχρεώνεται να έχει διαρκή παρακαταθήκη ώστε σε πρώτη ζήτηση να τα προμηθεύει στο Δήμο. 
 

Άρθρο 16ο 
Τρόπος Πληρωμής 

 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα καταβληθεί μετά την προσωρινή παραλαβή. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                     ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ      ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΟΥΠΙ 
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.800,00 € 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για τις ανάγκες του Δήμου 
Λέσβου για το έτος 2016. 
 

Άρθρο 2ο 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Α.Τ. 1  Υποβρύχια αντλία 
     Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας ακτινικής ροής πολυβάθμια για γεώτρηση 
διαμέτρου 6’’ με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και. 

     Η αντλία θα αποτελείται από τα παρακάτω: 
      - ανοξείδωτο άξονα από χάλυβα κατά AISI 420, 

      - πτερωτές από ειδικό πολυμερές υλικό, μη οξειδωμένο, μέγιστης αντιτριβικής ικανότητας και υψηλού 

βαθμού απόδοσης, 
      - θάλαμοι κατάθλιψης και αναρρόφησης από χυτοσίδηρο με ειδική επεξεργασία και 

      - κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα. 
      Θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

      - έξοδος διατομής Φ 21/2’’ 
      -Παροχή 16,50 m3/h στα 110 m.Υ.Σ. μανομετρικό. 

 

Α.Τ. 2   Κινητήρα 7.5 hp     
O υποβρύχιος υδρολίπαντος τριφασικός ηλεκτροκινητήρας υψηλού βαθμού απόδοσης  και διαμέτρου 6’’ και 
θα αποτελείται από τα παρακάτω :  
      - μανδύα ψύξης,  
      - απολύτως στεγανό στάτη και  

      -αντικαθιστώμενο καλώδιο μήκους 4 μέτρων.  
       Θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

      - ισχύ 5,50 KW/7.5 HP (3X380 V/50 Hz), 
      - απορροφημένο ρεύμα τουλάχιστον 13 Α, 

      - βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 78% και συνημίτονο πάνω 0,86 και 

      - απευθείας εκκίνηση  
 

Α.Τ.3     Πίνακα Η/Μ 5,5Kw 
     Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ηλεκτρονικού τριφασικού πίνακα ισχύος 5,50 KW/7.5 HP HP 

(3X380 V/50 Hz), πλήρης με αναγνωρισμένα υλικά γνωστού οίκου, εγκιβωτισμένος σε στεγανό μεταλλικό 

κουτί ηλεκτροστατικά βαμμένος. Θα περιλαμβάνει τα εξής υλικά: 
     - Γενικό διακόπτη και γενικές ασφάλειες κύριου και βοηθητικού κυκλώματος, 

     - επιτηρητή των τριών φάσεων, 
     - ρελαί ισχύος, 

     - ρελαί ελέγχου της στάθμης του νερού, 

     - ενδεικτικά λαμπάκια των τριών φάσεων, της λειτουργίας και της πτώσης στάθμης-θερμικό, 
     - αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία (με button start-stop), 

     - θερμικό προστασίας,  
     - δύο ηλεκτρόδια στάθμης (άνω και κάτω στάθμης), 



     -  DOL Απευθείας εκκίνησης 

    - Τα όργανα είναι γνωστών οίκων : TELEMECHANIQUE, ABB, LOVATO, GENERAL ELECTRIC 

Το σύστημα θα παραδοθεί σε λειτουργία.  
Ο πίνακας θα συνοδεύεται οπωσδήποτε από Τεχνικό Φάκελο που να περιλαμβάνει: 

Ηλεκτρολογικά σχέδια ισχύος και αυτοματισμών.  
Πιστοποιητικά δοκιμής σειράς.  

 

Α.Τ. 4   Σωλήνα Φ50 16ατμ. 3ης γενιάς.  
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα Πολυαιθυλενίου, Χρώματος μαύρου ,3ης 
Γενιάς , Φ50, PE-100 ,(Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ) κατά EN 12201  
Το υλικό κατασκευής θα είναι μη αναγεννημένο υλικό, όχι αγροτικό, εύκαμπτο, χωρίς έκθεση στον ήλιο, με 
σταμπαρισμένη τη  φίρμα της εταιρείας και τα μέτρα μήκους 

 

 

Α.Τ. 5 και Α.Τ. 6   ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ  
Τα καλώδια τύπου ΝΥΥ (νέα ονομασία J1 VV) θα είναι ονομαστικής τάσεως 400 V.  O αγωγός θα 
είναι χάλκινος και η μόνωση από P.V.C. σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ 843.  Η μέγιστη 
θερμοκρασία λειτουργίας είναι 70 οC. Η διαμόρφωση των άκρων των καλωδίων θα είναι 
επιμελημένη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, και η σύνδεσή τους με ακροδέκτες των 
κινητήρων και των πινάκων θα γίνεται με ακροδέκτες (παπουτσάκια).  Όλα τα καλώδια θα είναι 
μονοκόμματα, χωρίς ενδιάμεσες συνδέσεις 
 
Α.Τ. 7   Βυτίο  
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του βυτίου 9 τόνων κατακόρυφο μετά μικρουλικά και το φλοτέρ 
στάθμης. Η δεξαμενή να αντέχει στην άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (μαύρο χρώμα). Η 

δεξαμενή αντέχει σε θερμοκρασίες από -25°c εως 55°c. Το φλοτέρ στάθμης θα είναι ειδικό, τύπου 
αχλαδιού. Θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται χωρίς πρόβλημα σε υγρά με ειδικό βάρος από 0,80 
έως  και 1,40 Kg/dm3. Το βάρος της φούσκας του φλοτέρ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 kg και 
διαδρομή της φούσκας περίπου 15 με 20 cm. Θα μας δίνει μόνο μια εντολή (on ή off) και θα 
συνοδεύεται από καλώδιο μήκους τουλάχιστον 15 m, για τη σύνδεση του.  
Η ηλεκτρική προστασία του θα πρέπει να είναι IP 68. 
 
Α.Τ. 8 : Πομπός  
Ασύρματο ηλεκτρονικό φλοτέρ εμβέλειας 5 Km, το οποίο θα αποτελείται από πομπό, που θα 
τοποθετηθεί στη δεξαμενή και ο οποίος θα εκπέμπει κωδικοποιημένα σήματα ανάλογα με το αν η 
δεξαμενή είναι γεμάτη η άδεια, ανάλογα με τη θέση του τριπολικού φλοτέρ. 
Και από το δέκτη που θα τοποθετηθεί στο αντλιοστάσιο και ο οποίος λαμβάνοντας τα σήματα του 
πομπού, θα δίνει εντολή λειτουργίας η όχι του αντλητικού συγκροτήματος. 
Το σύστημα θα συνοδεύεται από ανάλογες κεραίες, για τον πομπό και τον δέκτη, καθώς και τους 
μεταλλικούς ιστούς τοποθετήσεως των κεραιών με τις ανάλογες αντηρίδες. 
O δέκτης και ο πομπός θα τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα τάσεως 220 V. 
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