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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ Δ ΑΠΑΝΗ   € 

1 Ανέλκυση και καθέλκυση υποβρύχιου αντλητικού 

συγκροτήματος 5,5 ΗΡ στήλης 4’’ (περιλαμβάνεται η 

αποσύνδεση ή επανασύνδεση της αντλίας και του 

κινητήρα από το υδραυλικό και το ηλεκτρολογικό 

δίκτυο) καθώς και τα μικροϋλικά όπως ρακόρ Φ63, 

δεματικά και ανθυγρή ένωση με 

θερμοσυστελλόμενο 

120 ΜΕΤΡΟ 5,10 612,00 

2 Επισκευή inox αντλίας ( 4KW /5.HP, Hmax 134m, 
Qmax 200lt/s,  IP65) και κινητήρα ( 4KW /5.5HP 
Τριφασικός  υψηλού βαθμού αποδόσεως 
κατάλληλος για  PH νερού: 5.8 - 8.6 
και Μέγιστο βάθος κάτω από το νερό 150m) 
με τα ανταλλακτικά ή προμήθεια νέων 

1 ΤΕΜ 500,00 500,00 

3 Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα αντλίας – εγκατάσταση 

χρονικού ρελέ για την καθυστέρηση έναρξης της 

αντλίας και δοκιμή λειτουργίας 

1 ΤΕΜ 50,00 50,00 

4 Εγκατάσταση σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ63  20 ΜΕΤΡΟ 1,20 24,00 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο                          1.186,00 

 ΦΠΑ 17%                           201,62 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ              1.387,62 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι  οι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Μυτιλήνης και συγκεκριμένα η επισκευή της εγκατάστασης του 

αντλητικού συγκροτήματος στην Κοινότητα Κώμης. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στους 

όρους, σύµφωνα µε τους οποίους θα εκτελεστεί η εργασία.  

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

                                                           
 



 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»2, της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 

άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 

του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.»  

 

Άρθρο 3ο Τρόπος ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας 

Η εκτέλεσης της εργασίας προτείνεται να πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση. 

Άρθρο 4ο Χρόνος επέµβασης  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός 20 ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας να προβεί στην 

εκτέλεση των ανατιθεµένων εργασιών.  

Άρθρο 5ο ∆ιάρκεια εκτέλεσης εργασιών-Σύµβασης  

Η διάρκεια της εργασίας λήγει σε 20 ημέρες μετά την ανάθεση 

Άρθρο 6ο Αυξοµείωση ποσοτήτων.  

Οι ποσότητες των εργασιών και υλικών της παρούσας µελέτης είναι οι εκτιµώµενες για τις ανάγκες 

επισκευών και συντηρήσεων των εγκαταστάσεων άρδευσης των ∆ηµοτικών γεωτρήσεων για τη 

συµβατική διάρκεια ανάθεσης των εργασιών συντήρησης. ∆εδοµένου όµως ότι η λειτουργία των 

                                                           
 



αντλητικών συγκροτηµάτων υπόκεινται σε πολλούς αστάθµητους παράγοντες οι οποίοι δεν µπορούν να 

προβλεφθούν εκ των προτέρων, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε αυξοµείωση των ποσοτήτων 

των εργασιών χωρίς να προκαλείται υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισµού. Στην περίπτωση αυτή ο 

ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση. 

Άρθρο 7ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Σύμβαση. 

β. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

γ. Τεχνικές προδιαγραφές 

δ. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 8ο :     Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος: 

 Υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα μέσα για 

την προσήκουσα παροχή των εργασιών της σύμβασης και ευθύνεται για την ακρίβεια των 

στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

 Υποχρεούται να αναλάβει εξολοκλήρου όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την 

ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις 
δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, 

φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα 
μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και 

κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου,  

 Οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του εντολέα. 
 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του 
σχετικά με την εκτέλεση της εργασίας. 

 Υποχρεούται να αντικαταστήσει το προσωπικό που θα παρέχει την υπηρεσία σε περίπτωση που 

η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης με τον καλύτερο τρόπο των υπηρεσιών της 
σύμβασης. 

 Εάν η παροχή υπηρεσιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, υποχρεούται να 

αποκαταστήσει η να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Αναθέτουσας Αρχής.  
 Υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με 

το αντικείμενο της εργασίας, κατόπιν σχετικού του αιτήματος. 

 Υποχρεούται να φροντίζει για τα μέτρα ασφαλείας καθώς 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. Είναι υποχρεωτική η 
συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και 

Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική 
Νοµοθεσία µε το Π∆ 305/96 Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99) και τις όποιες εν ισχύ σχετικές 

νοµοθετικές διατάξεις. Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων για τις απαιτούµενες 

εργασίες θα πρέπει να γίνεται µόνο από έµπειρο προσωπικό. Υποχρεωτική είναι επίσης η χρήση 
µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.  



 

Άρθρο 9ο: Έκπτωση του αναδόχου 

Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους αναληφθείσες υποχρεώσεις του και τις 

υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής,  μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.   

Άρθρο 10ο :     Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής  

    Είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για 

την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  

 

Άρθρο 11ο :    Ανωτέρα βία 

      Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τον 

Αστικό Κώδικα και κατά πάγια εθνική νομολογία και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν 

αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 

Οσάκις ο Ανάδοχος λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του 

που απορρέουν από τη παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωση του για εκτέλεση  και παράδοση του 

Έργου και η διάρκεια σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση 

ανωτέρας βίας. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή, την ύπαρξη τέτοιας 

κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα. 

 

 Άρθρο 12ο :     Αναθεώρηση τιμών  - φυσικού αντικειμένου 

     Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.   

Άρθρο 13ο :     Τρόπος πληρωμής 

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής 

του από την Αναθέτουσα αρχή. 

Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής της εργασίας θα περιγράφεται στη 

σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα που ορίζονται 

στην παρούσα.   

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει ως εξής: 

Με την παραλαβή από το Δήμο των επισκευών -συντηρήσεων θα καταβάλλεται ποσό που θα αντιστοιχεί  

στο Συμβατικό Τμήμα του Έργου. 

Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών 

του θα γίνεται σε Ευρώ. 

Η πληρωμή της συντήρησης θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής 



καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας 

Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο 

βαρύνεται ο Δήμος.  

 

Άρθρο 14ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα 

της δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 15ο :     Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.     

 

Άρθρο 16ο: Υποκατάσταση Αναδόχου 

   Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκπόνηση της 

εργασίας. 

Άρθρο 17ο: Καταγγελία – Λύση της Σύμβασης 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν, δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση 

αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται.         
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         Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ       Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.
  

     
  

                ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ                                           ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

           ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ                                        

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 



ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                          ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ          (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΜΗΣ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ        
       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  1.387,62 € 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    2/2020     

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι  οι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Μυτιλήνης και συγκεκριμένα η επισκευή της εγκατάστασης του 

αντλητικού συγκροτήματος στην Κοινότητα Κώμης. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στους 

όρους, σύµφωνα µε τους οποίους θα εκτελεστεί η εργασία.  

Τα αντλητικά συγκροτήματα που εξάγουν νερό από αρδευτικές γεωτρήσεις εντός του εδάφους (µε 

εγκατεστημένα μηχανήματα σε διάφορα βάθη) αποτελούνται από την ηλεκτρολογική τους εγκατάσταση 

(κινητήρας, ηλεκτρικός πίνακας, καλώδια, προστασίες), και την υδραυλική (σωληνώσεις, όργανα ελέγχου 

και προστασίας, στρόβιλος).  

Κάθε βλάβη που παρουσιάζεται σε αρδευτικό αντλητικό συγκρότηµα έχει ως συνέπεια να αποκόπτεται η 

τροφοδότηση νερού και κατά συνέπεια τον κίνδυνο καταστροφής των καλλιεργειών αν η βλάβη δεν 

αντιμετωπιστεί άμεσα. Ως εκ τούτου, η επισκευή της βλάβης κρίνεται κατεπείγουσα σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις.  

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής περιλαμβάνουν: 

 την εργασία Ανέλκυσης και Καθέλκυσης µε µμηχανικά µέσα (γερανός ή παλάγκο) εξαγωγής του 

αντλητικού συγκροτήματος (συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες ηλεκτρολόγου για την 
αποσύνδεση – επανασύνδεση κινητήρων και την ομαλή εξαγωγή- επανατοποθέτηση των 

καλωδίων από την γεώτρηση όπως στερέωση και ανθυγρή ένωση). 

 εργασίες επισκευής  inox αντλίας ( 4KW /5.HP, Hmax 134m, Qmax 200lt/s,  IP65) και κινητήρα 

(4KW/5.5HP Τριφασικός υψηλού βαθμού αποδόσεως κατάλληλος για PH νερού: 5.8- 8.6 και 
Μέγιστο βάθος κάτω από το νερό 150m) με τα απαραίτητα ανταλλακτικά ή προμήθεια νέων 

όμοιων χαρακτηριστικών σε περίπτωση καταστροφής τους.  
 Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα αντλίας – εγκατάσταση χρονικού ρελέ για την καθυστέρηση έναρξης 

της αντλίας και δοκιμή λειτουργίας ώστε να μην υπάρχουν λανθασμένες εντολές εκκίνησης από 

τα φλoτέρ της δεξαμενής λόγω της διατάραξης της υδάτινης επιφάνειας. 

 Την εγκατάσταση σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ63 και την ένωσή του με το αντίστοιχο ρακόρ με 
την υφιστάμενη σωλήνωση. 

 

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας (πχ ∆ιακοπή 

ρεύµατος στον ηλεκτρικό πίνακα, αποσύνδεση ηλεκτροκινητήρα από ηλεκτρικό πίνακα, σωστή 

χωροθέτηση γερανοφόρου οχήματος για αποφυγή επαφής µε εναέρια καλώδια κλπ) µε σκοπό την 

αποτροπή εργατικού ατυχήµατος. Κατά την ανέλκυση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος 

λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αποτροπή τραυματισμού των καλωδίων του αντλητικού. Λαμβάνεται 

πρόνοια για την σωστή χωροθέτηση και τοποθέτηση των καλωδίων και σωληνώσεων ώστε να µην 

δυσχεραίνεται η πορεία των εργασιών, να µην κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι και να επιτρέπεται η εύκολη 

και ασφαλής επανατοποθέτησή τους. Όταν το αντλητικό συγκρότηµα ανέλθει στην επιφάνεια και 

αποσυνδεθεί, καταγράφονται όλα τα στοιχεία του κινητήρα και της αντλίας.  

 

 



Επισκευή του αντλητικού συγκροτήματος: Το αντλητικό συγκρότηµα µμεταφέρεται µε όχηµα και ευθύνη 

του αναδόχου στο εξειδικευμένο συνεργείο του µε σκοπό την επισκευή του. Ακολουθεί η 

αποσυναρμολόγηση του στροβίλου ή του κινητήρα ή και των δύο όπου κρίνεται απαραίτητο. Γίνεται 

εκτίµηση της βλάβης η οποία αποτυπώνεται από τον ανάδοχο στο Τεχνικό ∆ελτίο Επισκευής στο οποίο 

περιλαμβάνονται και τα ευρήµατα του ελέγχου στον χώρο της γεώτρησης (πχ κατάσταση ηλεκτρικού 

πίνακα, σωληνώσεων, καλωδίων κλπ). Η Υπηρεσία αποφασίζει για τις διορθωτικές ενέργειες 

αποκατάστασης της βλάβης καθώς και για τις προληπτικές ενέργειες προκειμένου να αποτραπεί η 

επανάληψή της και αποστέλλει στο ανάδοχο την σχετική εντολή εκτέλεσης εργασιών. Ο ανάδοχος 

οφείλει άµεσα να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών συμπεριλαμβανομένου και των απαιτούμενων για 

την επισκευή γνήσιων ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται στην εντολή.  

Το επισκευασμένο αντλητικό συγκρότηµα µμεταφέρεται µε όχηµα και ευθύνη του αναδόχου στο χώρο 

της γεώτρησης µε σκοπό την επανατοποθέτησή του. Παρουσία του αρµόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας 

και της Επιτροπής Παραλαβής στον χώρο της γεώτρησης ελέγχονται τα στοιχεία του κινητήρα, του 

στροβίλου και των λοιπών υλικών (σωλήνων, καλωδίων, βαλβίδων κλπ) ως προς τις ποσότητες και την 

ποιότητά τους µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Κατόπιν γίνονται οι απαραίτητες 

ηλεκτρολογικές συνδέσεις του κινητήρα µε την γραµµή (καλώδιο) ηλεκτροδότησης του καθώς και την 

σύνδεση των ηλεκτροδίων στάθµης. Αφού διαπιστωθεί η ορθότητα των συνδέσεων µε πολύµετρο και η 

καλή λειτουργία των αισθητηρίων στάθµης, πραγματοποιείται η διαδικασία καθέλκυσης 

(επανατοποθέτησης) του αντλητικού συγκροτήματος. Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του 

αντλητικού συγκροτήματος, πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές 

συνδέσεις. Το αντλητικό συγκρότηµα τίθεται σε λειτουργία από τον ανάδοχο, µετρούνται οι παράµετροι 

λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος και γίνονται οι απαραίτητες ρυθµίσεις.  

Για την άρση όλων των δυσμενών παραµέτρων σε κάθε εργασία συντήρησης θα πραγµατοποιείταιι από 

τον ανάδοχο Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα, Έλεγχος της κατάστασης του ηλεκτρολογικού υλικού του 

πίνακα για εµφανείς δυσλειτουργίες µε έµφαση στις διατάξεις που σχετίζονται µε την ασφαλή λειτουργία 

του αντλητικού συγκροτήματος όπως το θερµικό κτλ  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

(Ευρώ) 

1. Ανέλκυση και καθέλκυση υποβρύχιου αντλητικού 

συγκροτήματος 5,5 ΗΡ στήλης 4’’ (περιλαμβάνεται η 

αποσύνδεση ή επανασύνδεση της αντλίας και του 

κινητήρα από το υδραυλικό και το ηλεκτρολογικό 

δίκτυο) καθώς και τα μικροϋλικά όπως ρακόρ Φ63, 

δεματικά και ανθυγρή ένωση με 

θερμοσυστελλόμενο 

120 ΜΕΤΡΟ   

2. Επισκευή inox αντλίας ( 4KW /5.HP, Hmax 134m, 
Qmax 200lt/s,  IP65) και κινητήρα ( 4KW /5.5HP 
Τριφασικός  υψηλού βαθμού αποδόσεως 
κατάλληλος για  PH νερού: 5.8 - 8.6 
και Μέγιστο βάθος κάτω από το νερό 150m) 
με τα ανταλλακτικά ή προμήθεια νέων 

1 ΤΕΜ   

3. Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα αντλίας – εγκατάσταση 

χρονικού ρελέ για την καθυστέρηση έναρξης της 

αντλίας και δοκιμή λειτουργίας 

1 ΤΕΜ   

4. Εγκατάσταση σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ63  20 ΜΕΤΡΟ   

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο                           

 ΦΠΑ 17%                            

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ               
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