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Στο ∆ήµο Σητείας ανήκουν
αντλητικά αυτά συγκροτήµατα χωρίζονται
του εδάφους (µε εγκατεστηµένα µηχανήµατα
που προωθούν επιφανειακά το νερό
από την ηλεκτρολογική του εγκατάσταση
προστασίες), και την υδραυλική
Το σηµαντικό είναι ότι ανάλογα
πραγµατοποιεί  το κάθε αντλητικό
στοιχεία. Αυτά τα εξαρτήµατα αποτελούν
αλλαγή ή επισκευή µετά από κάποια
αντλητικό συγκρότηµα του ∆ήµου
άρδευση ή ακόµα χειρότερα για ύδρευση
Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Σητείας
τις γεωτρήσεις του ∆ήµου Σητείας
κατεπείγουσα σχεδόν σε όλες τις

Η παρούσα µελέτη αφορά
συγκροτήµατα , ανταλλακτικά
εξαρτήµατα)  καθώς και τις εργασίες
βλαβών σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια
περιλαµβάνουν: 

• εργασία µε µηχανικά
συγκροτήµατος (Ανέλκυση ή καθέλκυση
βάθος τα 420 µ.,  στην εργασία επανατοποθέτησης
Ηλεκτρολόγου  για την αποσύν

• εργασίες επισκευής αντλιών
συγκροτηµάτων σε δοκιµαστήριο

Με την παρούσα µελέτη ο
επισκευή ή αντικατάσταση  των αντλητικών
διάρκεια  εως  31/12/2019 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται
του νόµιµου ΦΠΑ 24%). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ανήκουν περισσότερα από 80 αντλητικά
συγκροτήµατα χωρίζονται σε αυτά που εξάγουν νερό από
εγκατεστηµένα µηχανήµατα σε βάθος από 60µ. έως και
επιφανειακά το νερό σε δεξαµενές. Κάθε αντλητικό συγκρότηµα

ηλεκτρολογική του εγκατάσταση (κινητήρας, ηλεκτρικός πίνακας
υδραυλική (σωληνώσεις, όργανα ελέγχου και προστασίας
ότι ανάλογα µε την διαφορετική άντληση ή προώθηση

κάθε αντλητικό συγκρότηµα αποτελείται και από διαφορετικά
εξαρτήµατα αποτελούν εν δυνάµει εξαρτήµατα που µπορεί

µετά από κάποια βλάβη σε αντλητικό συγκρότηµα
συγκρότηµα του ∆ήµου µας σηµαίνει ότι αποκόπτεται η τροφοδότηση

χειρότερα για ύδρευση δεδοµένου ότι η  ∆ΕΥΑ Σητείας
του ∆ήµου Σητείας  δεν διαθέτει γεωτρήσεις αλλά αγοράζει
∆ήµου Σητείας. Ως εκ τούτου, η επισκευή της
σε όλες τις περιπτώσεις. 

µελέτη αφορά την προµήθεια των υλικών (Υ
ανταλλακτικά αντλιών και κινητήρων, χαλυβδοσωλήνες

και τις εργασίες που θα απαιτηθούν κάθε φορά για την
γεωτρήσεις και αντλιοστάσια άρδευσης του ∆ήµου  Σητείας

µηχανικά µέσα εξαγωγής και επανατοποθέτηση
καθέλκυση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος

στην εργασία επανατοποθέτησης συµπεριλαµβάνονται και
αποσύνδεση και επανασύνδεση κινητήρων. 

επισκευής αντλιών και κινητήρων και δοκιµή υποβρύχιων
δοκιµαστήριο. 

παρούσα µελέτη ο ∆ήµος Σητείας   πρόκειται να επιλέξει
των αντλητικών συγκροτηµάτων του ∆ήµου

προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 159.902,24 € (συµπερ
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αντλητικά συγκροτήµατα. Τα 
εξάγουν νερό από γεωτρήσεις εντός 

µ έως και 420µ.) και σε αυτά 
αντλητικό συγκρότηµα αποτελείται 

ηλεκτρικός πίνακας, καλώδια, 
ελέγχου και προστασίας, στρόβιλος). 
άντληση ή προώθηση νερού που 

και από διαφορετικά επιµέρους 
εξαρτήµατα που µπορεί να χρειασθούν 

συγκρότηµα. Κάθε βλάβη σε 
αποκόπτεται η τροφοδότηση νερού για 

∆ΕΥΑ Σητείας στις περισσότερες 
γεωτρήσεις αλλά αγοράζει το νερό από 

επισκευή της βλάβης κρίνεται 

υλικών (Υποβρύχια αντλητικά 
χαλυβδοσωλήνες και υδραυλικά 
κάθε φορά για την αποκατάσταση 

∆ήµου  Σητείας. Οι εργασίες 

επανατοποθέτησης αντλητικού 
αντλητικού συγκροτήµατος) µε µέγιστο 

συµπεριλαµβάνονται και και οι  εργασίες 

δοκιµή υποβρύχιων αναλυτικών 

λέξει ανάδοχο για την 
του ∆ήµου  Σητείας µε χρονική 

(συµπεριλαµβανοµένου 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ   
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  

ΣΗΤΕΙΑΣ 

 



   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τεχνική Περιγραφή 

Η «Συντήρηση αντλητικών συγκροτηµάτων γεωτρήσεων»  αφορά στις απαραίτητες 
ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν έτσι ώστε οι γεωτρήσεις 
του ∆ήµου Σητείας να βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Κυρίως πρόκειται για 
εργασίες συντήρησης και επισκευής των αντλητικών συγκροτηµάτων που χρήζουν 
επέµβασης λόγω δυσλειτουργίας ή βλάβης.   

Τα αντλιοστάσια του ∆ήµου Σητείας αποτελούνται από αντλητικά συγκροτήµατα εντός 
γεωτρήσεων ή εντός δεξαµενών. Για το λόγο αυτό σε περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση των 
υλικών θα γίνει σε γεώτρηση (σε βάθη από 60µ. έως και άνω των 420µ.) απαιτείται 
κατάλληλος γερανός που να έχει την ικανότητα να ανελκύσει και καθελκύσει εντός της 
γεώτρησης  το αντλητικό συγκρότηµα στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν τα υλικά της 
εργασίας. 

Επίσης πολύ σηµαντικό ρόλο για την «Συντήρηση αντλητικών συγκροτηµάτων 
γεωτρήσεων» έχει και ο χρόνος επέµβασης και αποκατάστασης της ζηµίας, χρόνος ο 
οποίος λόγω της αναγκαιότητας λειτουργίας των αντλιοστασίων για την συνεχόµενη 
προµήθεια νερού για ανάγκες άρδευσης ή ύδρευσης σε ορισµένες περιπτώσεις κρίνεται 
άκρως σηµαντικός. Αυτό συνεπάγεται ότι ορίζονται αυστηρά χρόνοι τοποθέτησης σε 
λειτουργία των υλικών της προµήθειας ανάλογα µε το βάθος της γεώτρησης ή την 
τοποθέτηση σε δεξαµενή. 

Στην παρούσα µελέτη έχουν προβλεφθεί και περιληφθεί τόσο οι εργασίες που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, όσο και η πλήρης γκάµα των υλικών που 
ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των βλαβών. Τα αντλητικά 
συγκροτήµατα στα οποία αφορά η παρούσα µελέτη είναι κατά κύριο λόγο των εταιριών 
Pleuger (Γερµανίας), Caprari (Ιταλίας) και Franklin (Γερµανίας-Η.Π.Α.) 
 

Περιγραφή υφιστάµενων εγκαταστάσεων 
Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις των αντλητικών συγκροτηµάτων έχουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά : 
Α.1. Βάθος άντλησης από 20 έως 420 µέτρα 
Α.2. ∆ιατοµή σωληνώσεων από 3’’ έως 5’’ 
Α.3.Καταγεγραµµένα αντλητικά συγκροτήµατα 
Α.3.1.  Αντλίες Υποβρύχιες 
Α.3.1.1 FLOWPAP σε ποσοστό περίπου 85%  (ΝΒ83-χχ, ΝΒ84-χχ, ΝΒ85- χχ, ΡΝ81-

χχ, ΡΝ82-χχ ,ΡΝ83-χχ, ΡΝ84-χχ) 
Α.3.1.2 CAPRARI σε ποσοστό περίπου 10%  (E6S –XX , E8P-XX , E8R-XX) 
Α.3.1.3 Μη καταγεγραµµένα  σε ποσοστό 5 %  
Α.3.2.  Κινητήρες Υποβρύχιοι 
Α.3.2.1 FRANKLIN σε ποσοστό περίπου 10% (FR 4’’, FR 6’’, FR 8’’ ) 
Α.3.2.2 FLOWSERVE-PLEUGER σε ποσοστό περίπου 65 % (M6, Μ8). 
Α.3.2.3 CAPRARI (MAC6 – MAC8) σε ποσοστό περίπου 20%). 
Α.3.2.4 Μη καταγεγραµµένα σε ποσοστό περίπου 5%. 

 

Για τα µη καταγεγραµµένα αντλητικά συγκροτήµατα δεν υπάρχουν διαθέσιµα  στοιχεία 
καθώς δεν έχει γίνει ανέλκυσή τους για επισκευή τα τελευταία χρόνια. 

Τα παραπάνω αποτελούν µια ενδεικτική εικόνα του είδους των αντλητικών 
συγκροτηµάτων και του εξοπλισµού των υφιστάµενων αντλιοστασίων του ∆ήµου Σητείας. 
Η αντιµετώπιση βλάβης σε αντλία, κινητήρα ή αντλητικό συγκρότηµα το οποίο δεν ανήκει 
στους παραπάνω αναφερόµενους κατασκευαστές, θα πραγµατοποιείται µε τον ίδιο τρόπο 
σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη και το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 



   

         Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα υλικά που είναι πιθανόν να 
χρησιµοποιηθούν κατά τη συντήρηση και επισκευή των αντλιοστασίων, περιγράφονται 
παρακάτω: 
  

Τ.Π.1 – Υποβρύχιο Αντλητικό Συγκρότηµα 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

H παρούσα προδιαγραφή αφορά την προµήθεια καινούργιου αντλητικού 
συγκροτήµατος, αντλίας ή κινητήρα προς αντικατάσταση υφιστάµενου του οποίου η 
επισκευή κρίνεται  ασύµφορη από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Σητείας. 

Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα θα είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασµένο µε τα 
καλύτερα υλικά και σύµφωνα µε τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές. Θα είναι 
κατάλληλο για τοποθέτηση εντός βαθέων φρεάτων µε παροχή Q (m3/h) , σε συνολικό 
µανοµετρικό ύψος Η (m) στις 2900 rpm. Το αντλητικό συγκρότηµα θα περιλαµβάνει : 

1. Στρόβιλο πολυβάθµιο, µεικτής ή ακτινικής ροής µε οµοαξονική εξαγωγή. Ο 
αριθµός και το είδος των βαθµίδων θα καθορίζεται µε κριτήριο την παροχή και το 
µανοµετρικό της αντλίας. Τα µεγέθη αυτά (παροχή, µανοµετρικό) θα καθορίζονται µε βάση 
την υφιστάµενη εγκατάσταση και την λειτουργική συµπεριφορά της γεώτρησης. 

Τα εξωτερικά κελύφη θα είναι κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο GG25 απαλλαγµένα 
από φυσαλίδες και ελαττώµατα άµµου (σε ορισµένες περιπτώσεις µε 2% νικέλιο) ή από 
φωσφορούχο ορείχαλκο ή κράµα νικελιούχου αλουµινορείχαλκου (GK Cu AL9Ni)  ανάλογα 
µε την ποιότητα του αντλούµενου νερού, δοκιµασµένα σε υδροστατική πίεση 1,5 φορά της 
πιέσεως λειτουργίας µε µηδενική παροχή. 

Οι πτερωτές θα είναι κατασκευασµένες από φωσφορούχο ορείχαλκο RG10 (ή σε 
ειδικές περιπτώσεις από NORYL ενισχυµένες µε ίνες – fiberglass ή ανοξείδωτο χάλυβα)  
στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένες, οι οποίες θα στερεώνονται στον άξονα µε ειδικές 
σφήνες από ανοξείδωτο χάλυβα ή µε κωνικούς δακτυλίους ανάλογα µε τον τύπο της 
αντλίας. Τα κουζινέτα θα είναι υδρολίπαντα ώστε να µην απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα 
ανεξάρτητα από τον χρόνο λειτουργίας και θα είναι κατασκευασµένα από ειδικό ελαστικό 
ανθεκτικό στην άµµο και στην παραλαβή µεγάλων φορτίων. Οι δακτύλιοι προστασίας άξονα 
τριβής κουζινέτων θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4057 (AISI 431). 

Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4057 (AISI 431), απόλυτα 
ευθυγραµµισµένος και στιλβωµένος, µε επιφανειακή τραχύτητα µικρότερη από 40 RMS και 
µε κατάλληλες διστάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή για την µεταφορά της µέγιστης 
ισχύος της αντλίας. 

Στην τελευταία βαθµίδα του στροβίλου θα υπάρχει ελατηριωτή βαλβίδα αντεπιστροφής 
από φαιό χυτοσίδηρο GG25 ενώ τα εσωτερικά εξαρτήµατα της (γλώσσα, βάκτρο και 
ελατήριο) θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα 1,4539. Στο σώµα της 
βαλβίδας θα υπάρχει διαµορφωµένος οδηγός που θα καθορίζει µε την βοήθεια του βάκτρου 
την κίνηση της γλώσσας σε µια διεύθυνση εξασφαλίζοντας την απόλυτη έδραση της 
γλώσσας στην έδρα της βαλβίδας κατά την διάρκεια του κλεισίµατος.  

Στην αναρρόφηση της αντλίας θα υπάρχει ανοξείδωτο φίλτρο. 
Οι ντίζες για την σύσφιξη των βαθµίδων θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο 

χάλυβα 1.4122 ή 1.4571. 
Όλα τα µικρουλικά όπως παξιµάδια, µπουζόνια κλπ, θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

Α4. 
Τα χυτοσιδηρά µέρη θα φέρουν διπλή στρώση ειδικής αντισκωριακής βαφής.  
Ο υδραυλικός βαθµός απόδοσης του στροβίλου θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 

73% στο επιθυµητό σηµείο λειτουργίας της αντλίας. 
2. Ηλεκτροκινητήρα ασύγχρονο, τριφασικό, βραχυκυκλωµένου δροµέα, για τάση 

400V/50Ηz και λειτουργία στις 2900rpm. Ο κινητήρας θα έχει την δυνατότητα εκκίνησης µε 
Υ/∆ ή οµαλό εκκινητή (Soft-Starter). Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τα πρότυπα 



   

NEMA & VDE, θα είναι υποβρύχιου τύπου (IP68) και όλα τα εσωτερικά του µέρη θα είναι 
υδατόβρεχτα, υδρολίπαντα και υδρόψυκτα. Στο πάνω µέρος του θα υπάρχει τάπα 
πληρώσεως η οποία θα είναι και βαλβίδα εξαερώσεως και θα προστατεύει τον κινητήρα από 
εισδοχή άµµου. 

Η κλάση µόνωσης του κινητήρα θα είναι κατηγορίας F. Τα τυλίγµατα του στάτη 
(περιέλιξη) θα είναι από ειδικό αγωγό χαλκού ο οποίος θα φέρει ειδική θερµοπλαστική 
επένδυση (µε ηλεκτρική µόνωση η οποία είναι θα είναι δοκιµασµένη σε υψηλή τάση 
λειτουργίας 3 KV) ώστε να επιτυγχάνεται εύκολα η τυχούσα αναπεριέλιξη του, ενώ 
ταυτόχρονα θα επιτυγχάνεται η καλύτερη ψύξη των τυλιγµάτων. Οι εσωτερικές συνδέσεις 
του κινητήρα, θα γίνονται µε ειδική ελαστική , αδιάβροχη και στεγανή ύλη. Ο κινητήρας θα 
φέρει υποβρύχιο καλώδιο µήκους τουλάχιστον 5m ανάλογης διατοµής και κλώνων, το οποίο 
θα εξέρχεται µονοκόµµατο µέσα από τον κινητήρα, µέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών.  

Ο έλεγχος της θερµοκρασίας του κινητήρα θα γίνεται µε θερµίστορ PT100 που θα 
υπάρχουν στα τυλίγµατά του ως προαιρετικός εξοπλισµός ανάλογα µε τις συνθήκες 
λειτουργίας του κινητήρα. 

Ο άξονας του ρότορα θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4462 , 
πλήρως ζυγοσταθµισµένος, ενώ στις θέσεις τριβής των εδράσεων θα έχει γίνει ειδική 
επεξεργασία της επιφάνειας τριβής δια πιέσεως (Rolling). Ο πυρήνας του ρότορα θα φέρει 
ειδική αντισκωριακή επένδυση.  

Στο άνω άκρο του ο άξονας του ρότορα θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένος 
(πολύσφηνο τυποποιηµένο) για σύνδεση κατά ΝΕΜΑ και µε διατάσεις τέτοιες ώστε να είναι 
ικανός να µεταφέρει τη συνολική ροπή και το συνολικό ωστικό φορτίο του συγκροτήµατος. 

Ο άξονας του κινητήρα στην έξοδο θα φέρει ειδική διάταξη λαβυρίνθου, ώστε να µην 
επιτρέπει την είσοδο άµµου  και να την αποµακρύνει. Η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται µε  
ειδικού τύπου µηχανικό στυπιοθλίπτη . 

Τα ακτινικά έδρανα θα είναι από ειδικό γραφιτούχο υλικό, µεγάλης επιφάνειας 
έδρασης, τα οποία εξασφαλίζουν τη σωστή ευθυγράµµιση του άξονα (ρότορα). 

Το ωστικό έδρανο θα είναι ανοξείδωτο, υπερβαρέως τύπου µε δίσκο από πυριτιούχο 
γραφίτη εξαιρετικής σκληρότητας και τέλειας λείανσης, µε δυνατότητα διπλής φοράς 
περιστροφής. 

Στο κάτω µέρος του κινητήρα θα υπάρχει διάταξη αποσυµπίεσης και εξίσωσης των 
διαστολών του νερού, από ειδικό ελαστικό. 

Το εξωτερικό περίβληµα του κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα άριστης 
ποιότητας AISI 316 Ti (Τιτανίου).  

Στο άνω ανοξείδωτο άκρο του ο άξονας του ρότορα θα είναι κατάλληλα 
διαµορφωµένος, (πολύσφηνο τυποποιηµένο) για σύνδεση κατά ΝΕΜΑ  

Ο βαθµός απόδοσης του κινητήρα σε πλήρες φορτίο θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
από τουλάχιστον 83% και ο συντελεστής ισχύος µεγαλύτερος από 0,83. 

Η σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα µε την αντλία θα γίνεται µέσω ισχυρού συνδέσµου 
(copler) από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4462 µε διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι ικανός να 
µεταφέρει τη συνολική ροπή και το συνολικό ωστικό φορτίο του συγκροτήµατος, προς κάθε 
φορά περιστροφής. 

Η κατασκευάστρια εταιρία τόσο της αντλίας όσο και του κινητήρα θα πρέπει να διαθέτει 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο και παρακαταθήκη ανταλλακτικών στην Ελλάδα για τα 
προσφερόµενα αντλητικά συγκροτήµατα.  

Το αντλητικό συγκρότηµα θα πρέπει να φέρει σήµανση CE. 
 
Οι γενικές προδιαγραφές σχετικά µε τα αντλητικά συγκροτήµατα καθορίζονται από την 

ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-08-09-04-00:2009. 
 



   

Για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, 
όσον αφορά στα καταγεγραµµένα αντλητικά συγκροτήµατα όπως περιγράφονται στη 
µελέτη, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβληθούν από τον προσφέρων:  

 
 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 
Πιστοποιητικό ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο 
Eυρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης για τον σχεδιασµό και κατασκευή αντλιών . 

2 
Πιστοποιητικό ISO 9001 του εργοστασίου από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο Eυρωπαϊκό 
φορέα πιστοποίησης για τον σχεδιασµό και κατασκευή ηλεκτροκινητήρων. 

3 
Πιστοποιητικό EC συµµόρφωσης του κατασκευαστή  προς τις εφαρµοστέες  κοινοτικές 
απαιτήσεις. 

4 
∆ήλωση κατασκευαστή αντλιών και ηλεκτροκινητήρων για εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα (για κατασκευαστές εξωτερικού). 

5 
∆ήλωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου αντλιών και ηλεκτροκινητήρων για κάλυψη του 
φορέα σε ανταλλακτικά για 10 τουλάχιστον έτη. 

6 Τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών για αντλίες και κινητήρες. 

7 

∆ήλωση για γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας της επισκευασµένης αντλίας ή του 
ηλεκτροκινητήρα για τουλάχιστον 1 χρόνο και 2 έτη για την περίπτωση τοποθέτησης 
καινούριας αντλίας ή ηλεκτροκινητήρα. 

 
 

Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
Η επιµέτρηση και πληρωµή θα γίνεται ανά τεµάχιο κάθε εξοπλισµού που περιλαµβάνεται 
στην παρούσα προδιαγραφή. Στην τιµή θα περιλαµβάνεται η προµήθεια και η µεταφορά, 
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών και µικροϋλικών τα οποία δεν κατονοµάζονται ρητά 
αλλά θα απαιτηθούν για την έντεχνη και πλήρη εγκατάσταση και καλή λειτουργία του 
εξοπλισµού, ενώ η εργασία τοποθέτησης κοστολογείται χωριστά βάσει του συµβατικού 
κόστους των υλικών και τη σχετική έκπτωση που έχει δοθεί για τις αντίστοιχες εργασίες.  
 
 

Τ.Π.2– Χαλύβδινες Σωλήνες Στήλης Γεώτρησης 
 

Οι σωλήνες της κατακόρυφης στήλης αλλά και των υπέργειων τµηµάτων θα είναι 
χαλύβδινες βαρέως τύπου, καινούργιες, ευθείας αυτογενούς ραφής ή άνευ ραφής (tubo), 
schedule 40, Grade B, σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM A53/A53M – EN 10219-1: 2006.  

Το µέγιστο µήκος κάθε σωλήνα θα είναι 3µ περίπου και η σύνδεση θα γίνεται µε την 
βοήθεια κοχλιωτών συνδέσµων (µουφών) βαρέως τύπου. Τα σπειρώµατα θα είναι NPS µε 
8 σπείρες ανά ίντσα. Πρίν από κάθε σύνδεση θα γίνεται επάλειψη των σπειρωµάτων µε 
κατάλληλο χρώµα αντισκωριακής προστασίας µεταλλικών επιφανειών (µίνιο). Στα υπέργεια 
τµήµατα των σωληνώσεων η σύνδεση µε τις υδραυλικές βαλβίδες θα γίνεται µε φλάντζες 
τόρνου οι οποίες θα φέρουν διάτρηση κατά EN 1092-2. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM A53/A53M- 
EN 10219-1: 2006 θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί : 

 
 

N.S 
(in) 

Dεξ 
(mm) 

Sch Πάχος 
mm 

Βάρος 
Kgr/m 

Πίεση δοκιµής 
Mpa 

2 ½’’ 73,0 40 5,16 8,63 17,24 



   

3’’ 88,9 40 5,94 11,29 17,24 
4’’ 114,3 40 6,02 16,07 15,24 
5’’ 141,3 40 6,55 21,77 13,44 
6’’ 168,3 40 7,11 28,26 12,27 

 
 

Οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν την παρακάτω χηµική σύσταση : 
 

Στοιχείο Σύµβολο Max % 
Άνθρακας C 0,30 
Μαγνήσιο Mn 1,20 
Φώσφορος P 0,05 
Θείο S 0,045 
 
Οι µηχανικές ιδιότητες των σωλήνων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί : 
Όριο ελαστικότητας              : Min 240 N/mm2 
Αντοχή σε εφελκυσµό          : Min 415 N/mm2 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά µεταλλικών σωληνώσεων, των λοιπών υδραυλικών 
εξαρτηµάτων/στοιχείων των γεωτρήσεων καθώς και ο τρόπος εγκατάστασης και 
λειτουργίας τους καθορίζονται από την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00:2009  καθώς και 
στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00:2009 
 
 
 
Για την έγκριση των σωλήνων στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να 
υποβληθούν :  

ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 
Πιστοποιητικό ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο 
Eυρωπαϊκό φορέα για την κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων. 

2 
Πιστοποιητικό συµµόρφωσης του εργοστασίου κατασκευής  µε το πρότυπο EN 10219-1: 
2006. 

3 
Τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή µε τις ιδιότητες, διαστάσεις, βάρη κλπ των 
σωλήνων. 

 

Επιµέτρηση και πληρωµή 
Η επιµέτρηση και πληρωµή θα γίνεται σε µέτρα µήκους σωλήνα σύµφωνα µε την 

παρούσα προδιαγραφή. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά 
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών και µικρουλικών όπως µούφες, φλάντζες, µίνιο, κλπ τα 
οποία τα οποία θα απαιτηθούν για την έντεχνη και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου σωλήνα 
ενώ η εργασία τοποθέτησης κοστολογείται χωριστά βάσει του συµβατικού κόστους των 
υλικών και τη σχετική έκπτωση που έχει δοθεί για τις αντίστοιχες εργασίες. 
 

Τ.Π.3– Πλαστικές Σωλήνες Κατάθλιψης  (uPVC)  
 
Γενικά 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά ευθύγραµµες σωλήνες uPVC υπερβαρέως τύπου µε  
σύνδεσµο (µούφα), καινούργιες, κατηγορίας schedule 80, σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM 
D-1785, κατάλληλες για εγκαταστάσεις υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων σε βάθος 
έως 330m και για πίεση λειτουργίας έως 33 bar οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν στην 
κατακόρυφη στήλη του δικτύου κατάθλιψης. 



   

Το µέγιστο µήκος κάθε σωλήνα θα είναι 3µ περίπου και η σύνδεση θα γίνεται µε την 
βοήθεια ενσωµατωµένων επί του σωλήνα κοχλιωτών συνδέσµων (µουφών) υπερβαρέως 
τύπου.  

Το άκρο του σωλήνα θα είναι ειδικά σχεδιασµένο µε σπείρωµα τεράγωνο αντίστοιχης 
αντοχής σε φορτία και ελαστικό δακτύλιο για ασφαλή  σύσφιξη και 100% στεγανότητα. Το 
σπείρωµα θα είναι ειδικά σχεδιασµένο ώστε να αποτρέπει το λύσιµο ακόµα και αν η αντλία 
περιστρέφεται αντίθετα από την κανονική φορά περιστροφής της, ενώ επιπλέον θα υπάρχει 
σύστηµα κλειδώµατος  του συνδέσµου (µούφας) επί του σωλήνα µε ειδική ασφάλεια από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Η κατασκευή των σπειρωµάτων θα κατασκευάζεται σε ειδικά 
µηχανήµατα CNC και θα είναι µεγάλης ακρίβειας.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον πίνακα 
που ακολουθεί : 

 
 
 
 

N.S 
(in) 

DN 
(mm) 

Dεξ 
(mm) 

Sch Ελαχ. 
Πάχος 
(mm) 

Μέγ. 
Πίεση 
(bar) 

Επιτρ. Φορτίο 
Ανέλκυσης 

Kgr 

Όριο θραύσης 
Kgr 

2 ½’’ 65 72,80 120 8,30 33 4.900 8.800 
3’’ 80 88,70 120 9,70 33 6.800 12.100 
4’’ 100 114,10 120 12,60 33 11.300 20.100 

 

Η κατασκευή της κατακόρυφης στήλης µε τις παραπάνω σωλήνες θα συνδυάζεται µε 
µεταλλικούς συνδέσµους και εξαρτήµατα υπερβαρέως τύπου από ανοξείδωτο χάλυβα 
ποιότητας τουλάχιστον AISI 304.  

Συγκεκριµένα περιλαµβάνονται τα παρακάτω : 
Σύνδεσµος για την σύνδεση της αντλίας µε την σωλήνα. 
Σύνδεσµος µε ενσωµατωµένη φλάντζα για το πάνω µέρος της γεώτρησης. 
Σύνδεσµος ασφάλισης αντλίας, ο οποίος θα ασφαλίζει τον µεταλλικό σύνδεσµο 

σύνδεσης της αντλίας µε την κατακόρυφη στήλη, αποτρέποντας την πτώση την αντλητικού 
συγκροτήµατος εντός της γεώτρησης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υπερβολικής δόνησης. 

 
Για την έγκριση των σωλήνων στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να 
υποβληθούν :  

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ (uPVC) 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Πιστοποιητικό ISO 9001 του εργοστασίου από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο Eυρωπαϊκό 
φορέα για την κατασκευή πλαστικών σωλήνων uPVC κατάλληλες για βαθειά φρεάτια και 

γεωτρήσεις. 

2 
Τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή µε τις ιδιότητες, διαστάσεις, βάρη, αντοχές κλπ  

των σωλήνων. 
 

Επιµέτρηση και πληρωµή 
Η επιµέτρηση και πληρωµή θα γίνεται σε µέτρα µήκους σωλήνα σύµφωνα µε την 

παρούσα προδιαγραφή. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά 
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών και µικρουλικών όπως µούφες, φλάντζες, στεγανωτικοί 
δακτύλιοι, κλπ τα οποία τα οποία θα απαιτηθούν για την έντεχνη και πλήρη εγκατάσταση 
ενός µέτρου σωλήνα. Οι µεταλλικοί ανοξείδωτοι σύνδεσµοι επιµετρούνται και πληρώνονται 
µε το τεµάχιο. Η εργασία τοποθέτησης κοστολογείται χωριστά βάσει του συµβατικού 
κόστους των υλικών και τη σχετική έκπτωση που έχει δοθεί για τις αντίστοιχες εργασίες. 

 

Τ.Π.4– Βαλβίδες Αντεπιστροφής Ελαστικής Έµφραξης 



   

 

Η βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης θα αποτελείται από δύο τµήµατα 
χυτοσιδηρά (είσοδος και έξοδος) καθώς και από τον κώνο πάνω στον οποίο στεγανοποιεί η 
ελαστική µεµβράνη. 

Πρότυπο κατασκευής ΕΝ1074-1 
Τµήµατα εισόδου, εξόδου και κώνου στεγανοποίησης από χυτοσίδηρο GG-25 

DIN1691 για πίεση 10 bar ή σφυρήλατο χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG-40 DIN 
1693 για πίεσεις 16 & 25 ATM  

Ελαστική µεµβράνη από EPDM 
Περικόχλιο ασφαλείας από ορείχαλκο MS58 κατά DIN986 
Μπουζόνια σύσφιξης χαλύβδινα DIN 938 8G γαλβανισµένα 
Περικόχλια σύσφιγξης χαλύβδινα DIN 934 8G γαλβανισµένα 
Βαφή ηλεκτροστατική εποξειδική µε πάχος επικάλυψης 200µm εξωτερικά 
Βαφή ηλεκτροστατική εποξειδική µε πάχος επικάλυψης 200µm εσωτερικά κατάλληλη 

για πόσιµο νερό λευκού χρώµατος. 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βαλβίδων, ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας 

τους θα είναι σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009 
 

Για την έγκριση των βαλβίδων αντεπιστροφής στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα 
πρέπει να υποβληθούν :  
 

ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 
Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 του εργοστασίου για τον σχεδιασµό και 
την κατασκευή υδραυλικών βαλβίδων. 

2 
Τεχνικό φυλλάδιο µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και τα τεχνικά στοιχεία των 
βαλβίδων. 

 

Επιµέτρηση και πληρωµή 
Η επιµέτρηση και πληρωµή γίνεται για ένα πλήρες τεµάχιο, συµπεριλαµβανοµένου 

των υλικών και µικροϋλικών που δεν κατονοµάζονται στην παρούσα προδιαγραφή, αλλά θα 
απαιτηθούν για την έντεχνη και πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία της βαλβίδας 
αντεπιστροφής. Η εργασία τοποθέτησης κοστολογείται χωριστά βάσει του συµβατικού 
κόστους των υλικών και τη σχετική έκπτωση που έχει δοθεί για τις αντίστοιχες εργασίες. 
 

Τ.Π.5 - ∆ικλείδες Ελαστικής Έµφραξης 
 

∆ικλείδα σύρτου ελαστικής έµφραξης κατασκευασµένη για πίεση 10, 16 και 25 bar, σύµφωνα 
µε το πρότυπο EN1074-1 , EN1074-2 και διαστάσεις κατά ΕΝ 558-1 GR 14 µικρού µήκους & 
GR 15 µεγάλου µήκους.  
Η δικλείδα θα αποτελείται: 
 

� Σώµα κάλυµµα και γλώσσα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 
1693/ΕΝ 1563 
� Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα Χ20Cr 13   DIN 17440/ΕΝ 10088-3 
� Έδρα  ελαστικού (επένδυση γλώσσας) από NBR - EPDM  
� Ο-RING στεγανοποίησης από NBR - EPDM 
� Καπάκι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693/ΕΝ 1563 
� Κουζινέτο άξονα από ορείχαλκο MS 58 DΙΝ, ΕΝ 1982:1998-12 
� Μηχανισµός χειρισµού (τιµόνι) από διαµορφωµένο χάλυβα ST 42 



   

� Κώνος προσαρµογής (κεφαλή) από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 
1693/ΕΝ 1563 για να είναι είναι δυνατός ο χειρισµός της βάνας µε κλειδί 
� Βαφή εποξειδική πάχους 200 µικρά 
� Θερµοκρασία λειτουργίας: -10 έως +80 βαθµούς Κελσίου. 

 
   Οι δικλείδες πρέπει να συµβαδίζουν µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

� Είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να προστατεύονται από την διάβρωση. ∆εν 
υπάρχουν βίδες και περικόχλια εξωτερικά. Η στιβαρή κατασκευή τους, από υλικά 
υψηλής ποιότητας και αντοχής, εξασφαλίζει µεγάλη διάρκεια ζωής.  
� Είναι δυνατή η αποσυναρµολόγηση τους χωρίς την αποµάκρυνση του 
σώµατος από την θέση σύνδεσης. Η βαφή γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά µε 
εποξειδική πούδρα, που εφαρµόζεται ηλεκτροστατικά, πάχους 200µm 
(µεγαλύτερο πάχος βαφής κατόπιν παραγγελίας). 
� Ο χειρισµός της βάνας γίνεται µε τιµόνι, καθώς και µε κατάλληλες 
προεκτάσεις, όταν πρόκειται για υπόγεια τοποθέτηση ή βαθιά φρεάτια. Η βάνα 
επιδέχεται την τοποθέτηση ηλεκτροµειωτήρα µε την προσθήκη ειδικής κεφαλής. 

Θα χαρακτηρίζονται από: 
• Στιβαρή κατασκευή  
• Μεγάλη διάρκεια ζωής  
• Εύκολη αποσυναρµολόγηση του σύρτη και του συστήµατος στεγανοποίησης 
χωρίς την αποµάκρυνση της βάνας από τη θέση σύνδεσης  
• Ελάχιστη συντήρηση  
• Απόλυτη στεγανοποίηση  
• Ο σύρτης ελευθερώνει ολόκληρη την ονοµαστική διατοµή της βάνας  
• ∆εν συγκρατεί φερτές ουσίες, εξασφαλίζοντας οµαλή ροή του νερού  
 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δικλείδων καθώς και ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας 
τους καθορίζονται από την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009 καθώς και από την ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-08-08-05-00:2009 
 
Για την έγκριση των δικλείδων ελαστικής έµφραξης θα πρέπει να προσκοµισθούν 
στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς  
 

∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 
Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 του εργοστασίου για τον σχεδιασµό και 
την κατασκευή υδραυλικών δικλείδων. 

2 
Τεχνικό φυλλάδιο µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και τα τεχνικά στοιχεία των 
δικλείδων ασφαλείας 

 

Επιµέτρηση και πληρωµή 
Η επιµέτρηση και πληρωµή γίνεται για ένα πλήρες τεµάχιο, συµπεριλαµβανοµένου 

των υλικών και µικροϋλικών που δεν κατονοµάζονται στην παρούσα προδιαγραφή, αλλά θα 
απαιτηθούν για την έντεχνη και πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία της βαλβίδας 
αντεπιστροφής. Η εργασία τοποθέτησης κοστολογείται χωριστά βάσει του συµβατικού 
κόστους των υλικών και τη σχετική έκπτωση που έχει δοθεί για τις αντίστοιχες εργασίες. 

 

 

 

 

 



   

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

         

  Α.  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
 

  

         

  Α.1. Ανέλκυση ή καθέλκυση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος    

  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV : 76492000-8 Υπηρεσίες τοποθέτησης 
εξοπλισµού γεωτρήσεων 

  
 

  

         

1 
Ανέλκυση ή καθέλκυση υποβρύχιου αντλητικού γεώτρησης µε 
σωλήνες στήλης 2 ½’’ ή 3’’ 

µ 
 

4,00 € 

2 
Ανέλκυση ή καθέλκυση υποβρύχιου αντλητικού γεώτρησης µε 
σωλήνες στήλης 4’’ 

µ 
 

5,00 € 

3 
Ανέλκυση ή καθέλκυση υποβρύχιου αντλητικού γεώτρησης µε 
σωλήνες στήλης 5’’ 

µ 
 

6,50 € 

4 
Εξαγωγή  ή εισαγωγή προωθητικού αντλητικού συγκροτήµατος από 
δεξαµενή 

τεµ. 
 

600,00 € 

         

  Α.2. Εργασίες επισκευής αντλητικών συγκροτηµάτων      

  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV : 511000000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 

 

  

         

1 
Εργασία συναρµολόγησης ή αποσυναρµολόγησης υποβρύχιας 
αντλίας γεώτρησης 6’’ 

βαθµ. 
 

8,00 € 

2 
Εργασία συναρµολόγησης ή αποσυναρµολόγησης υποβρύχιας 
αντλίας γεώτρησης 8’’ 

βαθµ. 
 

10,00 € 

3 
Εργασία συναρµολόγησης ή αποσυναρµολόγησης υποβρύχιου 
κινητήρα γεώτρησης 6’’ 

τεµ 
 

200,00 € 

4 
Εργασία συναρµολόγησης ή αποσυναρµολόγησης υποβρύχιου 
κινητήρα γεώτρησης 8’’ 

τεµ 
 

350,00 € 

5 Εργασία περιέλιξης υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα γεώτρησης 6’’ τεµ  1.200,00 € 

6 Εργασία περιέλιξης υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα γεώτρησης 8’’ τεµ  1.600,00 € 

7 ∆οκιµή αντλητικού συγκροτήµατος σε δοκιµαστήριο τεµ  350,00 € 

         

  Β. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΩΝ   
 

  

         

  Β.1. Ηλεκτροκινητήρες      

  ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 31110000-0 "Ηλεκτρικοί κινητήρες" 
  

 

  

         

1 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 7,5 KW (10 HP) τεµ  1.950,00 € 

2 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 11 KW (15 HP) τεµ  2.100,00 € 



   

3 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 15 KW (20 HP) τεµ  2.300,00 € 

4 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 18,5 KW (25 HP) τεµ  2.400,00 € 

5 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 22 KW (30 HP) τεµ  2.550,00 € 

6 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 30 KW (40 HP) τεµ  2.950,00 € 

7 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 37 KW (50 HP) τεµ  3.750,00 € 

8 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 40 KW (55 HP) τεµ  4.700,00 € 

9 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 46 KW (62 HP) τεµ  5.100,00 € 

10 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 50 KW (68 HP) τεµ  5.450,00 € 

11 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 55 KW (75 HP) τεµ  5.700,00 € 

12 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 60 KW (80 HP) τεµ  5.900,00 € 

13 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 68 KW (93 HP) τεµ  6.450,00 € 

14 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 75 KW (100 HP) τεµ  6.800,00 € 

15 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 83 KW (113 HP) τεµ  7.250,00 € 

16 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 90 KW (125 HP) τεµ  7.900,00 € 

17 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 110 KW (150 HP)    7.900,00 € 

18 Αισθητήριο ΡΤ100 τεµ  260,00 € 

19 Όργανο µέτρησης θερµοκρασίας  τεµ  180,00 € 

20 Μανδύας ψύξεως για Η/Κ 6’’ τεµ  200,00 € 

21 Μανδύας ψύξεως για Η/Κ 8’’ τεµ  300,00 € 

         

  Β.2. Ανταλλακτικά Ηλεκτροκινητήρων      

  ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 31160000-5  Μέρη ηλεκτροκινητήρων 
  

 

  

         

1 Βάση χυτοσιδηρή υποβρύχιου Η/Κ γεώτρ. 6’’ τεµ  180,00 € 

2 Βάση χυτοσιδηρή υποβρύχιου Η/Κ γεώτρ. 8’’ τεµ  250,00 € 

3 Ελαστικό διάφραγµα ανακούφησης υποβρ. Η/Κ γεώτρ. 6’’ τεµ  40,00 € 

4 Ελαστικό διάφραγµα ανακούφησης υποβρ. Η/Κ γεώτρ. 8’’ τεµ  60,00 € 

5 Ωστικό έδρανο ανοξείδωτο για υποβρύχιο Η/Κ γεώτρ. 6’’ σετ  710,00 € 

6 Ωστικό έδρανο ανοξείδωτο για υποβρύχιο Η/Κ γεώτρ. 8’’ σετ  940,00 € 

7 Κάτω ακτινικό έδρανο άξονα (κουζινέτο) υποβρ. Η/Κ γεώτρ. 6’’ τεµ  105,00 € 

8 Κάτω ακτινικό έδρανο άξονα (κουζινέτο) υποβρ. Η/Κ γεώτρ. 8’’ τεµ  128,00 € 

9 Άνω ακτινικό έδρανο άξονα (κουζινέτο) υποβρ. Η/Κ γεώτρ. 6’’ τεµ  105,00 € 

10 Άνω ακτινικό έδρανο άξονα (κουζινέτο) υποβρ. Η/Κ γεώτρ. 8’’ τεµ  128,00 € 

11 Μηχανικός στυπιοθλίπτης άξονα υποβρ. Η/Κ γεώτρ. 6’’ τεµ  118,00 € 

12 Μηχανικός στυπιοθλίπτης άξονα υποβρ. Η/Κ γεώτρ. 8’’ τεµ  210,00 € 

13 Βαλβίδα πλήρωσης - εξερισµού τεµ  35,00 € 

14 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 7,5 KW (10 HP) τεµ  1.120,00 € 

15 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 11 KW (15 HP) τεµ  1.200,00 € 



   

16 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 15 KW (20 HP) τεµ  1.250,00 € 

17 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 18,5 KW (25 HP) τεµ  1.300,00 € 

18 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 22 KW (30 HP) τεµ  1.400,00 € 

19 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 26 KW (35 HP) τεµ  1.450,00 € 

20 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 30 KW (40 HP) τεµ  1.540,00 € 

21 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 33 KW (45 HP) τεµ  1.600,00 € 

22 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 37 KW (50 HP) τεµ  1.750,00 € 

23 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 40 KW (55 HP) τεµ  2.380,00 € 

24 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 46 KW (62 HP) τεµ  2.500,00 € 

25 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 50 KW (68 HP) τεµ  2.600,00 € 

26 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 55 KW (75 HP) τεµ  2.750,00 € 

27 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 60 KW (80 HP) τεµ  2.890,00 € 

28 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 68 KW (93 HP) τεµ  3.100,00 € 

29 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 75 KW (100 HP) τεµ  3.350,00 € 

30 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 83 KW (113 HP) τεµ  3.700,00 € 

31 Ρότορας υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 90 KW (125 HP) τεµ  3.900,00 € 

         

  Β.3. Αντλίες      

  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 42122400-4 Φυγοκεντρικές αντλίες και διατάξεις 
ανύψωσης υγρών 

 

  

         

1 Βαθµίδα ακτινικής ροής γεώτρησης 6’’ Τεµ  160,00 € 

2 Βαθµίδα ακτινικής ροής γεώτρησης 8’’ Τεµ  230,00 € 

3 Βαθµίδα µεικτής ροής γεώτρησης 6’’ Τεµ  220,00 € 

4 Βαθµίδα µεικτής ροής γεώτρησης 8’’ Τεµ  340,00 € 

         

  Β.4.  Ανταλλακτικά Αντλιών 
  

 

  

  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 42124200-6 "Μέρη αντλιών ή διατάξεων 
ανύψωσης υγρών"   

 

  

         

1 Κόπλερ ανοξειδ. Αντλίας – Κινητήρα γεώτρ. 6’’ τεµ  150,00 € 

2 Κόπλερ ανοξειδ. Αντλίας – Κινητήρα γεώτρ. 8’’ τεµ  330,00 € 

3 
Θάλαµος αναρρόφησης αντλίας γεώτρ. 6’’ (µε ελαστικό δακτύλιο 
τριβής & Ο-ring 

τεµ 
 

155,00 € 

4 
Θάλαµος αναρρόφησης αντλίας γεώτρ. 8’’ (µε ελαστικό δακτύλιο 
τριβής & Ο-ring 

τεµ 
 

165,00 € 

5 Φίλτρο αναρρόφησης AISI 304 τεµ  10,00 € 

6 
Σώµα χυτοσιδ. βαθµίδας µικτής ροής αντλίας γεώτρ. 6’’(µε 
ενσωµατωµένο οδηγό πτερύγιο, ελαστικό δακτύλιο τριβής, ελαστ. 
κουζινέτο, O-ring & ανοξειδ. βίδες µε περικόχλια) 

τεµ 

 

85,00 € 



   

7 
Σώµα χυτοσιδ. βαθµίδας µικτής ροής αντλίας γεώτρ. 8’’(µε 
ενσωµατωµένο οδηγό πτερύγιο, ελαστικό δακτύλιο τριβής, ελαστ. 
κουζινέτο, Ο-ring & ανοξειδ. βίδες µε περικόχλια) 

τεµ 
 

120,00 € 

8 
Σώµα ελατού χυτοσιδ. βαθµίδας µικτής ροής αντλίας γεώτρ. 6’’ (µε 
ενσωµατωµένο οδηγό πτερύγιο, ελαστικό δακτύλιο τριβής, ελαστ. 
κουζινέτο, Ο-ring & ανοξειδ. βίδες µε περικόχλια) 

τεµ 

 

120,00 € 

9 
Σώµα ελατού χυτοσιδ. βαθµίδας µικτής ροής αντλίας γεώτρ. 8’’ (µε 
ενσωµατωµένο οδηγό πτερύγιο, ελαστικό δακτύλιο τριβής, ελαστ. 
κουζινέτο, Ο-ring & ανοξειδ. βίδες µε περικόχλια) 

τεµ 

 

140,00 € 

10 
Σώµα χυτοσιδ. βαθµίδας ακτινικής ροής αντλίας γεώτρ. 6’’ (µε 
ελαστικό δακτύλιο τριβής) 

τεµ 
 

55,00 € 

11 
Σώµα χυτοσιδ. βαθµίδας ακτινικής ροής αντλίας γεώτρ. 8’’ (µε 
ελαστικό δακτύλιο τριβής) 

τεµ 
 

60,00 € 

12 Ελαστικός δακτύλιος τριβής στο σώµα της βαθµίδας τεµ  11,00 € 

13 Ελαστικό κουζινέτο τεµ  10,00 € 

14 Ο-ring βαθµίδας τεµ  1,10 € 

15 
Πτερωτή ορειχ. µικτής ροής, αντλίας γεώτρ. 6’’    (Για σφήνα) (µε 
ανοξείδ. δακτυλίδι φθοράς- AISI 304) 

τεµ 
 

90,00 € 

16 
Πτερωτή ορειχ. µικτής ροής, αντλίας γεώτρ. 6’’    (Για κώνους) (µε 
ανοξείδ. δακτυλίδι φθοράς- AISI 304) 

τεµ 
 

80,00 € 

17 
Πτερωτή ορειχ. µικτής ροής, αντλίας γεώτρ. 8’’ (µε ανοξείδ. 
δακτυλίδι φθοράς- AISI 304)      

τεµ 
 

100,00 € 

18 
∆ακτυλίδι φθοράς AISI 304 πτερωτής µικτής ροής, αντλίας γεώτρ. 
6’’ 

τεµ 
 

6,50 € 

19 
∆ακτυλίδι φθοράς AISI 304 πτερωτής µικτής ροής, αντλίας γεώτρ. 
8’’ 

τεµ 
 

7,50 € 

20 
Πτερωτή ορειχ. ακτινικής ροής, αντλίας γεώτρ. 6’’ (µε ανοξείδ. 
δακτυλίδι φθοράς – AISI 304) 

τεµ 
 

68,00 € 

21 
Πτερωτή ορειχ. ακτινικής ροής, αντλίας γεώτρ. 8’’  (µε ανοξείδ. 
δακτυλίδι φθοράς – AISI 304) 

τεµ 
 

94,00 € 

22 
∆ακτυλίδι φθοράς AISI 304 πτερωτής ακτινικής ροής, αντλίας 
γεώτρ. 6’’ 

τεµ 
 

5,00 € 

23 
∆ακτυλίδι φθοράς AISI 304 πτερωτής ακτινικής ροής, αντλίας 
γεώτρ. 8’’ 

τεµ 
 

6,00 € 

24 Οδηγό πτερύγιο βαθµίδας ακτινικής ροής,  αντλίας γεώτρ. 6’’ τεµ 
 

11,00 € 

25 Οδηγό πτερύγιο βαθµίδας ακτινικής ροής,  αντλίας γεώτρ. 8’’ τεµ 
 

20,00 € 

26 
Ενδιάµεση βαθµίδα αντλίας ακτινικής ροής για γεωτρ. 6’’ 
(χυτοσιδηρή µε 1 ελαστικό κουζινέτο) 

τεµ 
 

62,00 € 

27 
Ενδιάµεση βαθµίδα αντλίας ακτινικής ροής για γεωτρ. 8’’ 
(χυτοσιδηρή µε 2 ελαστικά κουζινέτα) 

τεµ 
 

165,00 € 

28 
Θάλαµος κατάθλιψης αντλίας µικτής ροής για γεώτρ. 6’’ 
(χυτοσιδηρός µε ελαστικό κουζινέτο) 

τεµ 
 

83,00 € 

29 
Θάλαµος κατάθλιψης αντλίας µικτής ροής για γεώτρ. 8’’ 
(χυτοσιδηρός µε ελαστικό κουζινέτο) 

τεµ 
 

120,00 € 

30 
Θάλαµος κατάθλιψης αντλίας µικτής ροής για γεώτρ. 8’’ (ελατού 
χυτοσιδ. µε ελαστικό κουζινέτο) 

τεµ 
 

180,00 € 

31 
Θάλαµος κατάθλιψης αντλίας ακτινικής ροής για γεώτρ. 6’’ 
(χυτοσιδηρός µε ελαστικό κουζινέτο) 

τεµ 
 

62,00 € 



   

32 
Θάλαµος κατάθλιψης αντλίας ακτινικής ροής για γεώτρ. 6’’ 
(ορειχάλκινος µε ελαστικό κουζινέτο) 

τεµ 
 

110,00 € 

33 
Θάλαµος κατάθλιψης αντλίας ακτινικής ροής για γεώτρ. 8’’ 
(χυτοσιδηρός µε 2 ελαστικά κουζινέτα) 

τεµ 
 

165,00 € 

34 Άξονας αντλίας γεώτρ. 6’’ (ανά βαθµίδα) βαθµ.  12,00 € 

35 Άξονας αντλίας γεώτρ. 8’’ (ανά βαθµίδα) βαθµ.  20,00 € 

36 
∆ακυλίδι απόστασης AISI 304 ανλίας γεώτρ. 6’’ (τοποθείται επι του 
άξονα) 

τεµ 
 
 10,00 € 

37 
∆ακυλίδι απόστασης AISI 304 ανλίας γεώτρ. 8’’ (τοποθείται επι του 
άξονα) 

τεµ 
 

15,00 € 

38 Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρού σώµατος για αντλία γεώτρ. 6’’ τεµ  220,00 € 

39 
Βαλβίδα αντεπιστροφής σώµατος ελατού χυτοσιδ. για αντλία γεώτρ. 
8’’ 

τεµ 
 

330,00 € 

40 Πλακάκι έδρασης βαλβίδας αντεπιστροφής  τεµ  21,00 € 

41 Γλώσσα και αξονάκι βαλβίδας αντεπιστροφής ανοξείδωτα τεµ  12,00 € 

42 Ελατήριο βαλβίδας αντεπιστροφής ανοξείδωτο  τεµ  2,50 € 

43 Ελαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης βαλβίδας αντεπιστροφής τεµ  5,80 € 

         

  Β.5. Σωλήνες στήλης γεώτρησης και συναφή είδη      

  ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 44165200-6 Κατακόρυφοι σωλήνες 
  

 

  

         

1 Σωλήνας χαλύβδινος 3’’ µε µούφα Μ  33,00 € 

2 Σωλήνας χαλύβδινος 4’’ µε µούφα Μ  40,00 € 

3 Σωλήνας χαλύβδινος 5’’ µε µούφα Μ  50,00 € 

4 Σωλήνας uPVC heavy 3’’ µε µούφα  Μ  22,00 € 

5 Σωλήνας uPVC heavy 4’’ µε µούφα Μ  36,00 € 

6 Σύνδεσµος AISI 304 αντλίας – στήλης  3’’ τεµ  135,00 € 

7 Σύνδεσµος AISI 304 αντλίας – στήλης  4’’ τεµ  235,00 € 

8 
Σύνδεσµος ανάρτησης στήλης AISI 304   3’’ µε ενσωµατωµένη 
φλάντζα 

τεµ 
 

200,00 € 

9 
Σύνδεσµος ανάρτησης στήλης AISI 304   4’’ µε ενσωµατωµένη 
φλάντζα 

τεµ 
 

280,00 € 

10 
Συστολή χαλύβδινη για σύνδεση Υ/Β µε στήλη   4’’ x 3’’ Α-Θ µε 
µούφα 

τεµ 
 

90,00 € 

11 
Συστολή χαλύβδινη για σύνδεση Υ/Β µε στήλη   5’’ x 4’’ Α-Θ µε 
µούφα 

τεµ 
 

120,00 € 

12 Καµπύλη χαλύβδινη  3’’    µε φλάντζες. τεµ  90,00 € 

13 Καµπύλη χαλύβδινη  4’’    µε φλάντζες. τεµ  120,00 € 

14 Καµπύλη χαλύβδινη  5’’    µε φλάντζες. τεµ  150,00 € 

15 

Ανόδιο ψευδαργύρου σε µορφή χελώνας ή ράβδου κατά ASTM-B-
418 type I (MIL-A-18001-K) κατάλληλων διαστάσεων ώστε να 
προσαρµόζεται στον κυλινδρικό σωλήνα κατάθλιψης 
(συµπεριλαµβανοµένου της εργασίας τοποθέτησης και των υλικών 
ανάρτησης)  

Kgr 

 

16,00 € 



   

16 Σωλήνας στάθµης ΡΕ100, Φ32, 16ατµ Μ  1,00 € 

17 Προστατευτικό καλωδίων για σωλήνα 3’’ τεµ  20,00 € 

18 Προστατευτικό καλωδίων για σωλήνα 4’’ τεµ  25,00 € 

19 Προστατευτικό καλωδίων για σωλήνα 5’’ τεµ  30,00 € 

20 Μανόµετρο γλυκερίνης Φ63, 0-16 bar τεµ  20,00 € 

         

  Β.6. Υδραυλικά εξαρτήµατα 
  

 

  

  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 44115210-4  "Υλικά υδραυλικών 
εγκαταστάσεων"   

 

  

         

1  Βάνα τύπου Ελαστικής Έµφραξης, DIN80, 16 atm,  τεµ.   180,00 € 

2  Βάνα τύπου Ελαστικής Έµφραξης, DIN100, 16 atm,  τεµ.   220,00 € 

3  Βάνα τύπου Ελαστικής Έµφραξης, DIN125, 16 atm,  τεµ.   360,00 € 

4 Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN65, PN16 τεµ.   280,00 € 

5 Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN80, PN16 τεµ.   380,00 € 

6 Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN100, PN16 τεµ.   420,00 € 

7 Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN125, PN16 τεµ.   680,00 € 

8 Βαλβίδα αντεπ. ελαστ. έµφραξης DN150, PN16 τεµ.   730,00 € 

9 Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN50 – DN80 τεµ.   90,00 € 

10 Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN100 τεµ.   95,00 € 

11 Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN125 – DN150 τεµ.   130,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

 

  
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. 

Α.1. 
Ανέλκυση ή καθέλκυση υποβρύχιου αντλητικού 

συγκροτήματος 
76492000-8 40.432,59 € 

Α.2. Εργασίες επισκευής αντλητικών συγκροτημάτων 51100000-3 28.613,83 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α   69.046,42 € 

      

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΛΙΚΑ     

Β.1  Ηλεκτροκινητήρες 31110000-0 7.418,09 € 

Β.2.  Ανταλλακτικά ηλεκτροκινητήρων 31161000-2 21.729,45 € 

Β.3. Αντλίες 42122400-4 6.234,43 € 

Β.4. Ανταλλακτικά Αντλιών 42124200-6 13.062,84 € 

Β.5. Σωλήνες στήλης γεώτρησης & συναφή είδη 44165200-6 6.234,43 € 

Β.6. Υδραυλικά εξαρτήματα 44115210-4 5.227,76 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β   59.907,00 € 

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   128.953,42 € 

Φ.Π.Α.   30.948,82 € 

ΔΑΠΑΝΗ   159.902,24 € 

 
 
 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
 
 
Άρθρο 1ο Αντικείµενο 
 
Αντικείµενο της εργασίας είναι η συντήρηση και επισκευή των αντλητικών συγκροτηµάτων 
γεωτρήσεων κυριότητας του ∆ήµου Σητείας. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στους 
όρους, σύµφωνα µε τους οποίους θα εκτελεστεί η εργασία. 
 
Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται: 
• Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και  Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
• Ν. 4013/2011 (204 Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων».. 
• Του 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 ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε 
τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική επιτροπή. Η διαγωνιστική διαδικασία και η ανάθεση 
περιγράφεται στους όρους της διακήρυξης. 
 
Άρθρο 4ο 

Χρόνος επέµβασης 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του Τµήµατος  
Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών  του ∆ήµου Σητείας να προβεί στην εκτέλεση 
των ανατιθεµένων εργασιών. Σε περίπτωση παρεµβολής Σαββατοκύριακου ο ανάδοχος µπορεί να 
διακόψει την εκτέλεση των εργασιών (Παρασκευή βράδυ, ∆ευτέρα πρωί) και να συνεχίσει άµεσα 
µε την παρέλευσή του, εκτός και αν η φύση της βλάβης είναι τέτοια που απαιτείται η άµεση 
αποκατάστασή της (π.χ. σε περίπτωση που τίθεται θέµα ύδρευσης οικισµού). 
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 48 
ώρες από την έγγραφη ενηµέρωση του Αναδόχου. 
Μετά από αναιτιολόγητη παρέλευση τριηµέρου (72 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 ρητρών. 
Σε επανάληψη παροµοίου περιστατικού, ο ∆ήµος Σητείας 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. 
 
Άρθρο 5ο 

∆ιάρκεια εκτέλεσης εργασιών 
1. Χρόνος εξαγωγής - τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήµατος 
Χρόνος εξαγωγής – τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήµατος 
Ο εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης και εξαγωγής ορίζεται: 
Για βάθη έως 250µ. 4 ηµερολογιακές ηµέρες (2 εξαγωγή + 2 τοποθέτηση) 
Για βάθη από 250µ έως 450µ. 6 ηµερολογιακές ηµέρες (3 εξαγωγή +  3 τοποθέτηση)) 
2. Χρόνος παραλαβής ανταλλακτικών 
Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι ετοιµοπαράδοτα (στην αποθήκη του αναδόχου) ή διαθέσιµα 
µετά από παραγγελία εντός 24 ωρών. 
3. Χρόνος επισκευής - συντήρησης 
Ο χρόνος των εργασιών επισκευής του αντλητικού συγκροτήµατος (αποσυναρµολόγηση -
επισκευή ή αντικατάσταση στοιχείων - συναρµολόγηση και δοκιµή) ορίζεται σε 1 ηµέρα. 
Πέραν αυτών των χρονικών ορίων θα επιβάλλεται η οριζόµενη ποινική ρήτρα. 
 
Άρθρο 6ο  

Ποινικές ρήτρες 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ,επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
Σε περίπτωση δε, που επαναληφθεί όµοια καθυστέρηση στην επέµβαση, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση 
και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, στον οποίο επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 



   

 
Άρθρο 7ο 

 
∆ιαδικασία εκτέλεσης εργασιών 
 
i. ∆ιενέργεια ελέγχου-διαπίστωση βλάβης 
 
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συγκροτήµατος δηµοτικής γεώτρησης, καλούνται να προβούν 
σε επιτόπιο έλεγχο τα συνεργεία ηλεκτρολόγων ή -κατά περίπτωση- υδραυλικών του ∆ήµου. 
Μετά τον πρώτο έλεγχο σε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης και αφού κριθεί απαραίτητο, ο 
Προϊστάµενος του Τµήµατος  Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών ενηµερώνει 
εγγράφως τον ανάδοχο για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη έχει διαπιστώσει. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται άµεσα και εντός πάντα των προθεσµιών που ορίζονται στο άρθρο 5 της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων να ανταποκριθεί. 
Σε πρώτη φάση τεχνικός του αναδόχου επισκέπτεται τον χώρο της εγκατάστασης παρουσία 
αρµόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας προκειµένου διενεργηθούν οι απαιτούµενες µετρήσεις και να 
εξακριβώσουν την βλάβη και τα αίτια που την προκάλεσαν. 
 
 
ii. Ανέλκυση αντλητικού συγκροτήµατος 
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η ανέλκυση του αντλητικού συγκροτήµατος, ο ανάδοχος 
µεριµνεί για την προσκόµιση κατάλληλου γερανοφόρου οχήµατος, εξοπλισµού και ειδικευµένου 
προσωπικού για την παραπάνω εργασία. Ανάλογες ενέργειες γίνονται και στην περίπτωση 
εξαγωγής - αποσύνδεσης προωθητικού αντλητικού συγκροτήµατος. 
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 συγκροτήµατος και του σωλήνα µέτρησης 
στάθµης (εάν υπάρχει). 
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. 
Σε περίπτωση που από την εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήµατος προκύψουν υλικά που 
χρήζουν αντικατάστασης (πχ. διαβρωµένες σωλήνες, φθαρµένα καλώδια κλπ), τα υλικά αυτά 
µεταφέρονται την ίδια ηµέρα µε όχηµα και ευθύνη του αναδόχου σε χώρο φύλαξης της Υπηρεσίας 
και δίδεται σχετική οδηγία του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας προς αντικατάστασή των από τον 
Ανάδοχο. 
Όταν το αντλητικό συγκρότηµα ανέλθει στην επιφάνεια και αποσυνδεθεί, καταγράφονται όλα τα 
στοιχεία του κινητήρα και του στροβίλου. Πραγµατοποιείται µέτρηση της αντίστασης των 
τυλιγµάτων του κινητήρα και ελέγχεται η γενικότερη κατάσταση του συγκροτήµατος. 
 
iii. Φύλαξη του εξοπλισµού 
 
Μετά την φόρτωση του αντλητικού συγκροτήµατος και την αποµάκρυνση από τον χώρο της 
γεώτρησης, ο Ανάδοχος µεριµνεί σε συνεννόηση µε την υπηρεσία για την φύλαξη του χώρου 
προκειµένου να αποτραπεί η κλοπή καλωδίων, σωληνώσεων και άλλων υλικών που έχουν 
αποτεθεί στο χώρο της εγκατάστασης (γεώτρησης). Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε απώλεια υλικού παρατηρηθεί µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και 
επανατοποθέτησης του αντλητικού συγκροτήµατος. 
iv. Επισκευή του αντλητικού συγκροτήµατος 
Το αντλητικό συγκρότηµα µεταφέρεται 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. Η 
γνησιότητα των ανταλλακτικών θα διασταυρώνεται και από τα δελτία αποστολής του εργοστασίου 
κατασκευή ή του επίσηµου αντιπροσώπου. 
 
v. ∆οκιµή αντλητικού συγκροτήµατος σε δοκιµαστήριο 
 
Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής το αντλητικό συγκρότηµα θα τοποθετείται σε ειδικά 
διαµορφωµένο δοκιµαστήριο προκειµένου να εξακριβωθούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του 
αντλητικού συγκροτήµατος και η επιτυχία της επισκευής. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου θα 
περιλαµβάνονται στην Έκθεση ∆οκιµής σε ειδικά διαµορφωµένο έντυπο στο οποίο θα 
περιλαµβάνονται κατ' ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : α) Ηµεροµηνία ελέγχου β) Τα στοιχεία 
του αντλητικού συγκροτήµατος 
Για κινητήρα (τύπος κινητήρας, S/N, Ρον, Ιον, U, συνφ, µήκος κινητήρα κλπ) 
Για στρόβιλο (τύπος στροβίλου, S/N, αριθµός πτερωτών, υλικό πτερωτών, διάµετρος κλπ) γ) Τα 
παρακάτω µετρούµενα µεγέθη για κάθε επιλεγµένο σηµείο λειτουργίας 
 
 

 

Για στρόβιλο: 
 

Μανοµετρικό (bar - γπΥΣ) Παροχή (m3/h) 
 

 

Υπολογισµοί βαθµών απόδοσης : 
 

Υδραυλικός βαθµός απόδοσης (%) 
Ολικός βαθµός απόδοσης (%) 
 

 

Λειτουργικά διαγράµµατα: 
 

Καµπύλη λειτουργίας Q (m3/h) - H (m) 
Υδραυλικού βαθµού απόδοσης η (%) - Q 
(m3/h) Αποδιδόµενης ισχύς κινητήρα Pout 
(KW) - Q (m3/h 

 
Στο έντυπο θα υπάρχει πεδίο για την αναγραφή του αποτελέσµατος της δοκιµής καθώς και τυχόν 
παρατηρήσεων ενώ το έντυπο θα φέρει τα στοιχεία και την υπογραφή του ατόµου που 
διενήργησε την δοκιµή. 
∆εν προβλέπεται η πραγµατοποίηση δοκιµής σε καινούργια αντλητικά συγκροτήµατα ή αντλίες. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τηρούνται οι καµπύλες και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του 
κατασκευαστή. 
 
vi.    Αντικατάσταση µη επισκευάσιµου συγκροτήµατος 
 
Σε περίπτωση που µετά από συνεννόηση του Αναδόχου µε την Υπηρεσία Ηλεκτροµηχανολογικών 
Έργων και Συγκοινωνιών η επισκευή κριθεί ασύµφορη ή αδύνατη ο Ανάδοχος λαµβάνει εντολή 
αντικατάστασης του ηλεκτροκινητήρα ή της αντλίας (ή του αριθµού των βαθµίδων αυτής που 
κρίνονται µη επισκευάσιµα) µε καινούριο. Το νέο αντλητικό, ή ηλεκτροκινητήρας ή αντλία θα 
πρέπει να είναι ακριβώς του ίδιου τύπου και κατασκευάστριας εταιρίας εκτός και αν υπάρξει 
διαφορετική εντολή από την Υπηρεσία για λόγους που αφορούν στην βελτίωση της λειτουργίας 
του συγκροτήµατος της γεώτρησης. 

Για κινητήρα: 
 

Απορροφούµενο ρεύµα ανά φάση (A) Τάση (V) 
Συντελεστής ισχύος 
Απορροφούµενη ισχύς κινητήρα Pin (KW) 
Αποδιδόµενη ισχύς κινητήρα Pout (KW) 
Αντίσταση µόνωσης κινητήρα (ΜΩ) 
 



   

Σε αυτή την περίπτωση, ο Ανάδοχος µετά το πέρας των επισκευών είναι υποχρεωµένος να 
παραδώσει στις αποθήκες της Υπηρεσίας το µη επισκευασµένο ηλεκτροκινητήρα ή αντλία (όπως 
και οποιοδήποτε άλλο είδος ή εξάρτηµα που αντικαθίσταται µε καινούριο). 
 
 
vii.     Καθέλκυση αντλητικού συγκροτήµατος 
 
Το επισκευασµένο αντλητικό συγκρότηµα µεταφέρεται 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. Τα µετρούµενα 
µεγέθη και οι πραγµατοποιηθείσες ρυθµίσεις καταγράφονται σε ειδικό έντυπο ∆ελτίο Παράδοσης 
το οποίο παραδίδεται στον αρµόδιο µηχανικό της υπηρεσίας, αντίγραφο του οποίου θα αναρτάται 
στον ηλεκτρολογικό πίνακα της γεώτρησης. 
 
Άρθρο 8ο 

Εγγύηση εργασιών - υλικών 
Ο ανάδοχος µετά από κάθε εργασία επισκευής και συντήρησης θα παρέχει στην Υπηρεσία γραπτή 
εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση θα καλύπτει τόσο τις εργασίες όσο και τα 
χρησιµοποιούµενα σ' αυτές υλικά και εξοπλισµό. Ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης δεν µπορεί να 
είναι µικρότερος από το 1 έτος για κάθε επισκευαστική εργασία ενώ σε περίπτωση τοποθέτησης 
καινούργιου αντλητικού συγκροτήµατος η εγγύηση θα που θα δίδεται δεν µπορεί να είναι κάτω 
των 2 ετών. Σε περίπτωση που αντικατασταθεί µε καινούριο, µόνο ο ηλεκτροκινητήρας ή µόνο η 
αντλία ή τµήµα αυτής, η διετή εγγύηση θα αφορά µόνο στον αχρησιµοποίητο κινητήρα ή αντλία 
που έχει τοποθετηθεί. 
Η εγγύηση θα παρέχεται µετά από την άρση όλων των παραµέτρων που µπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την σωστή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήµατος οι οποίοι θα εξετασθούν από τον 
ανάδοχο σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών. 
Για την άρση όλων των δυσµενών παραµέτρων σε κάθε εργασία συντήρησης θα 
πραγµατοποιούνται από τον ανάδοχο οι παρακάτω έλεγχοι : 
 
α) Έλεγχος κατασκευαστικών χαρακτηριστικών της γεώτρησης 
Μέτρηση βάθους, στάθµης και διαµέτρου της γεώτρησης και σε συνδυασµό µε την 
κατασκευαστική τοµή της γεώτρησης (εάν υπάρχει) προκειµένου να προσδιοριστεί το βέλτιστο 
βάθος εγκατάστασης του αντλητικού και η ανάγκη τοποθέτησης µανδύα ή / και αισθητήρων 
θερµοκρασίας για την προστασία του αντλητικού από την εν' ξηρό λειτουργία και την σωστή ψύξη 
του κινητήρα. 
β) Έλεγχος ποιότητας αντλούµενου νερού 
Σε περίπτωση που παρατηρούνται εκτενείς διαβρώσεις, µέτρηση αγωγιµότητας και χλωριόντων ή 
από στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η υπηρεσία προκειµένου να επιλεγούν τα κατάλληλα 
υλικά µε την απαιτούµενη αντιδιαβρωτική προστασία. 
 γ )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, ο επιτηρητής ασυµµετρίας και διαδοχής των φάσεων, ο επιτηρητής στάθµης, οι 
αποχετευτές κρουστικών υπερτάσεων κλπ. 
δ) Έλεγχος γείωσης 
Έλεγχος µε µέτρηση της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης προκειµένου να διαπιστωθεί η 
επάρκεια της. 



   

 
Όλες οι παραπάνω παράµετροι θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο Τεχνικό ∆ελτίο Επισκευής που 
θα συντάσσεται από τον ανάδοχο πριν από κάθε επισκευή. Η εγγύηση θα δίνεται µετά από την 
αποκατάσταση των προβληµάτων ή αιτιών που προκάλεσαν το πρόβληµα ή την προληπτική 
διόρθωση ή αντικατάσταση υλικού ή εξοπλισµού που θα µπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη του 
αντλητικού συγκροτήµατος. 
Οι αποκαταστάσεις αυτές θα πραγµατοποιούνται από τον ανάδοχο µετά από εντολή της Υπηρεσίας 
ή από το τεχνικό συνεργείο της Υπηρεσίας για εργασίες που δύναται να εκτελεστούν από το 
προσωπικό της υπηρεσίας. 
Η εγγύηση που θα δίνεται µετά την αποκατάσταση και συµβατότητα µε τους παραπάνω ελέγχους 
δεν θα αµφισβητείται για οποιαδήποτε λόγω επικολλώντας εξωγενείς παράγοντες (πχ. Κεραυνός, 
∆ΕΗ κλπ) εκτός από διαπιστωµένη ανθρώπινη παρέµβαση ή λάθος που δεν θα οφείλεται στον 
ανάδοχο. 
Επισηµαίνεται ότι στις παραπάνω παρεµβάσεις συνεκτιµάται η παρούσα κατάσταση των 
ηλεκτρικών πινάκων των εγκαταστάσεων την οποία οφείλει να γνωρίζει ο ανάδοχος. Σε καµία 
περίπτωση δεν θα απαξιώνεται ολικά η µερικά η εγκατάσταση προκειµένου να µην δοθεί η 
απαιτούµενη εγγύηση, αλλά θα πρέπει να ελέγχονται, να επιδιορθώνονται ή να βελτιώνονται τα 
σηµεία εκείνα που κρίνονται κρίσιµα για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. Σε περίπτωση 
που η εγγύηση συνοδεύεται από αξιώσεις του αναδόχου οι οποίες ξεφεύγουν από τις παραπάνω 
παραµέτρους η επιτροπή παραλαβής δεν θα παραλαµβάνει τις εργασίες επισκευής. Σ' αυτήν την 
περίπτωση ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις νόµιµες συνέπειες που απορρέουν από 
την κείµενη νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 9ο 

Παραλαβή εργασιών & υλικών 
 
Η παραλαβή των εργασιών και υλικών θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που θα ορισθεί 
από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Σητείας. 
 
Για την παραλαβή η επιτροπή θα λάβει υπόψη : 
• Την µελέτη του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών. 
• Την έγγραφη ειδοποίηση του Τµήµατος  Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών 
• Το Τεχνικό ∆ελτίο Επισκευής του αναδόχου 
• Την εντολή εκτέλεσης εργασιών 
• Το έντυπο δοκιµής του αντλητικού σε ειδικά διαµορφωµένο δοκιµαστήριο αντλιών. 
• Τα νόµιµα παραστατικά διακίνησης και τιµολόγησης των υλικών - µηχανηµάτων 
• Το ∆ελτίο παράδοσης του αναδόχου. 
• Τα τυχόν εγχειρίδια (manuals) του νέου εξοπλισµού ή υλικού που χρησιµοποιήθηκε 
• Την εγγύηση επισκευής. 
 
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τον έλεγχο των υλικών και εργασιών σε όλα τα στάδια 
αποκατάστασης της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος αποτελούν κριτήριο για την 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και εργασιών. 
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Επίσης διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να είναι γνήσια ανταλλακτικά της αυτής εταιρίας µε την 
αντίστοιχη εταιρία κατασκευής του αντλητικού συγκροτήµατος (κινητήρα & αντλίας). Κατά την 
παραλαβή, υλικά τα οποία : 
•  δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ή δεν είναι συµβατά µε την προσφορά του 
αναδόχου. 
•          Είναι αµφιβόλου προελεύσεως ή µη γνήσια ανταλλακτικά της κατασκευάστριας εταιρίας. 
• έχουν κακοποιηθεί κατά την µεταφορά τους. 
• έχουν κατασκευαστικά ελαττώµατα. 
• έχουν φθορά στην βαφή τους και επιφανειακές οξειδώσεις (πχ χαλύβδινα και χυτοσιδηρά 
εξαρτήµατα),δεν θα γίνονται αποδεκτά και δεν θα παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία.  
 
Άρθρο 10ο 

Πληρωµή του Αναδόχου 
 



   

Η εκτέλεση των εργασιών και η παράδοση των υλικών από τον ανάδοχο θα συνοδεύεται από τα 
νόµιµα παραστατικά : 
1. Το Τιµολόγιο στο οποίο θα κοστολογούνται οι παραδοθείσες ποσότητες των υλικών και 
ανταλλακτικών που χρησιµοποιήθηκαν για την επισκευή σύµφωνα µε τις συµβατικές τιµές. 
2. Το Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στο οποίο θα αναγράφονται το είδος των εργασιών, οι 
ποσότητες τους και θα κοστολογούνται σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου. 
Τα παραπάνω παραστατικά συνοδευόµενα από το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής της επιτροπής Παραλαβής καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο 
(π.χ. φορολογική & ασφαλιστική ενηµερότητα ), θα ελέγχονται από την οικονοµική υπηρεσία. 
Η τιµή των εκτελούµενων εργασιών και των υπό προµήθεια υλικών δεν υπόκειται σε 
αναθεώρηση, σε καµία περίπτωση και καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 
 
Άρθρο 11ο 

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. Τα έξοδα δηµοσίευσης επίσης 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 12ο 

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 αυξοµειώσει τις ποσότητες υλικών και εργασιών ανά κατηγορία 
(οµάδα) χωρίς να προκαλείται υπέρβαση ούτε του συνολικού προϋπολογισµού της κάθε οµάδας 
(Α & Β) αλλά ούτε και της συνολικής συµβατικής αξίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται αποζηµίωση. 
 
 
Άρθρο 13ο 

Μέτρα υγείας - 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. 
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. (Ενδεικτικά αναφέρονται τα οριζόµενα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 397, 388, 863, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
20345, 20345/Α1, 20345/C OR) 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα εφ' όσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα µέτρα 
ασφαλείας, ή ότι τα µηχανήµατα που εργάζονται (γερανοί κλπ.) δεν διαθέτουν τις υπό του νόµου 
προβλεπόµενες άδειες (σχετικό το µε αριθµό πρωτ. ∆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 ∆.Σ. Σητείας έχει την 
δυνατότητα να 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 Σητείας . 
 
Άρθρο 14ο 

Χειρισµός άχρηστων υλικών 
 
Τα άχρηστα υλικά τα οποία θα προκύψουν τόσο κατά την ανέλκυση του αντλητικού 
συγκροτήµατος (πχ. Καλώδια, σωλήνες κλπ) όσο και αυτά που θα προκύψουν από την επισκευή 
του (πτερωτές, µπώλ, άξονες, βαλβίδες αντεπιστροφής, ρουλεµάν, βραχυκυκλωµένοι κινητήρες 
κλπ) θα παραδίδονται µε ευθύνη του αναδόχου σε χώρο που θα υποδείξει το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών προκειµένου να ακολουθηθεί η νόµιµη 
διαδικασία καταστροφής τους ή ανακύκλωσης ή ανάκτησης των χρήσιµων πρώτων υλών. 
Για τα άχρηστα υλικά που θα προκύπτουν κατά την ανέλκυση του αντλητικού συγκροτήµατος, θα 
παραδίδονται αυθηµερόν στον χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, ενώ για τα άχρηστα υλικά που 
θα προκύψουν από την επισκευή θα παραδίδονται µαζί µε την προσκόµιση του επισκευασµένου 
αντλητικού συγκροτήµατος. 
Εξαιρούνται των ανωτέρω οι περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιο από τα υλικά, λόγω 
περιεκτικότητας σε τοξικές ή επικίνδυνες γενικότερα ύλες να χρίζει ιδιαίτερου χειρισµού. Σε  

αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε περιβαλλοντική επιβάρυνση ή επικινδυνότητα για 
ανθρώπους και ζώα. 
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