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                          TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

-                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

                                      

   

   Έργο: 

 

«Συντήρηση αντλιοστασίων 

πυρόσβεσης κτιρίων του 

Δήμου» 

 Αρ. Μελ.: 03/2021 

 Κ.Α.Ε.: 1353 

 Κ.Α. OIK: 30.7331.07 

 

 

CPV 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ (€) 

50413200-5 

 Υπηρεσίες επισκευής 

και συντήρησης 

εξοπλισμού 

πυρόσβεσης 

τεμ. 15 5.500,00 6.820,00 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 6.820,00 ευρώ (μαζί με τον Φ.Π.Α. 24%), έχει ως αντικείμενο 

την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τον έλεγχο, τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των 

αντλιοστασίων πυρόσβεσης που υπάρχουν σε σχολικά και δημοτικά κτίρια. Τα αντλιοστάσια αυτά 

τροφοδοτούν με νερό είτε πυροσβεστικές φωλιές, είτε κεφαλές αυτομάτου καταιονισμού ή συνδυασμό 

και των δύο.  

Τα αντλιοστάσια αυτών των κτιρίων καθώς και όλα τα δίκτυα σωληνώσεων, μετά των εξαρτημάτων 

τους, πρέπει να ελέγχονται για την καλή και αποτελεσματική τους λειτουργία, να συντηρούνται 

(ηλεκτρομηχανολογικά) σε όλη την διάρκεια του έτους, προκειμένου να είναι απρόσκοπτη και ασφαλής 

η λειτουργία τους και να εξαλειφθούν βλάβες και απορρυθμίσεις.  

Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης εργασίες επισκευής και αποκατάστασης ζημιών ή απρόβλεπτων 

έκτακτων βλαβών καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν για 

την καλή λειτουργία των αντλιοστασίων.  

Η συντήρηση των αντλιοστασίων πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 

δε διαθέτει ο Δήμος μας. Η σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με 

απ΄ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την 28/02/2022, εκτός και αν 

εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα οπότε η σύμβαση θα λήξει 

αυτοδίκαια. Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών (εργασία) θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ  

Σχολείων και συγκεκριμένα από τον ΚΑ 30.7331.07 του προϋπολογισμού του έτους 2021. Ειδικότερα, 

4.340,00 € θα χρηματοδοτηθούν από ΣΑΤΑ Σχολείων και 2.480,00 € θα χρηματοδοτηθούν από ΣΑΤΑ. 

Δεν είναι απαραίτητο να εξαντληθεί όλο το ποσό της σύμβασης.  
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ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Τα αντλιοστάσια πυρόσβεσης με τα δίκτυα τροφοδοσίας κεφαλών αυτομάτου καταιονισμού 

(sprinklers) και πυροσβεστικών φωλιών βρίσκονται στα παρακάτω κτίρια:  

Κτίριο 
Περιγραφή Αντλιοστασίου 

Α/Α Περιγραφή Διεύθυνση 

1 
2ο – 12ο Δημοτικά 

Σχολεία Αμπελοκήπων  
Πανταζοπούλου 10 

Συλλέκτης με δύο αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη και 

μία ντιζελοκίνητη καθώς και μία βοηθητική (Jokey), 

ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, 

υπέργεια δεξαμενή, δίκτυο σωληνώσεων αυτομάτου 

καταιονισμού (sprinklers) - πυροσβεστικών φωλιών 

2 
4ο Δημοτικό Σχολείο 

Αμπελοκήπων 
28ης Οκτωβρίου 79 

Συλλέκτης με δύο αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη και 

μία ντιζελοκίνητη καθώς και μία βοηθητική (Jokey), 

ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, 

υπέργεια δεξαμενή, δίκτυο σωληνώσεων αυτομάτου 

καταιονισμού (sprinklers) - πυροσβεστικών φωλιών 

3 
7ο Δημοτικό Σχολείο 

Αμπελοκήπων 
Μαραθώνος 17 

Συλλέκτης με δύο αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη και 

μία ντιζελοκίνητη, ηλεκτρικός πίνακας 

αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, υπόγεια δεξαμενή, 

δίκτυο σωληνώσεων αυτομάτου καταιονισμού 

(sprinklers) - πυροσβεστικών φωλιών 

4 
 8ο Δημοτικό Σχολείο 

Αμπελοκήπων 
Γ. Σκεπάρνη 1Α 

Συλλέκτης με δύο αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη και 

μία ντιζελοκίνητη καθώς και μία βοηθητική (Jokey), 

ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, 

δύο υπέργειες δεξαμενές, δίκτυο σωληνώσεων 

αυτομάτου καταιονισμού - πυροσβεστικών φωλιών 

5 
3ο Γυμνάσιο 

Αμπελοκήπων 
Γ. Γεννηματά 52 

Συλλέκτης με δύο αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη και 

μία ντιζελοκίνητη, ηλεκτρικός πίνακας 

αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, δύο υπέργειες 

δεξαμενές, δίκτυο σωλήνων αυτομάτου 

καταιονισμού (sprinklers) - πυροσβεστικών φωλιών 

6 

4ο Γυμνάσιο 

Αμπελοκήπων -

Γυμναστήριο 

«Λεμονίδη» 

Εθν. Αντίστασης 57 

Συλλέκτης με δύο αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη και 

μία ντιζελοκίνητη καθώς και μία βοηθητική (Jokey), 

ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, 

υπέργεια δεξαμενή, δίκτυο σωλήνων αυτομάτου 

καταιονισμού (sprinklers) - πυροσβεστικών φωλιών 

7 

3ο Λύκειο - 

Καλλιτεχνικό 

Αμπελοκήπων 

Πανταζοπούλου 

12Α 

Συλλέκτης με δύο αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη και 

μία ντιζελοκίνητη καθώς και μία βοηθητική (Jokey), 

ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, 

υπέργεια δεξαμενή, δίκτυο σωλήνων αυτομάτου 

καταιονισμού (sprinklers) - πυροσβεστικών φωλιών 

8 Δημαρχιακό Μέγαρο Π. Γρηγορίου Ε’ 12 

Συλλέκτης με δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες, καθώς 

και μία βοηθητική (Jokey), ηλεκτρικός πίνακας 

αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, υπέργεια δεξαμενή, 

δίκτυο σωλήνων αυτομάτου καταιονισμού 

(sprinklers) - πυροσβεστικών φωλιών 

9 Κ.Ε.Π. Αμπελοκήπων Φιλιππουπόλεως 22 

Συλλέκτης με δύο αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη και 

μία ντιζελοκίνητη καθώς και μία βοηθητική (Jokey), 

ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, 

υπέργεια δεξαμενή, δίκτυο σωλήνων αυτομάτου 

καταιονισμού (sprinklers) - πυροσβεστικών φωλιών 
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10 

Πολιτιστικό Κέντρο 

Αμπελοκήπων 

‘’Καραπάντσειο’’ 

Μεγ. Αλεξάνδρου 

24 

Συλλέκτης με δύο αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη και 

μία ντιζελοκίνητη καθώς και μία βοηθητική (Jokey), 

ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, 

υπέργεια δεξαμενή, δίκτυο σωλήνων αυτομάτου 

καταιονισμού (sprinklers) - πυροσβεστικών φωλιών 

 

Κτίριο 
Περιγραφή Αντλιοστασίου 

Α/Α Περιγραφή Διεύθυνση 

11 Δημοτικό Γυμναστήριο 
Ελευθερίας - 28ης 

Οκτωβρίου 

Συλλέκτης με δύο αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη και 

μία ντιζελοκίνητη, ηλεκτρικός πίνακας 

αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, υπέργεια δεξαμενή, 

δίκτυο σωλήνων αυτομάτου καταιονισμού 

(sprinklers) - πυροσβεστικών φωλιών 

12 
1ο Δημοτικό 

Μενεμένης 

Μ. Τριανταφυλλίδη 

1 

Συλλέκτης με δύο αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη και 

μία ντιζελοκίνητη καθώς και μία βοηθητική (Jokey), 

ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, 

υπέργεια δεξαμενή, δίκτυο σωλήνων αυτομάτου 

καταιονισμού (sprinklers) - πυροσβεστικών φωλιών 

13 
Πολιτιστικό κέντρο 

Μενεμένης 

Δελφών & Βότση 

15 

Συλλέκτης με δύο αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη και 

μία ντιζελοκίνητη καθώς και μία βοηθητική (Jokey), 

ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, 

υπέργεια δεξαμενή, δίκτυο σωλήνων αυτομάτου 

καταιονισμού (sprinklers) - πυροσβεστικών φωλιών 

14 
Αρχείο Τεχνικής 

Υπηρεσίας 

Λεωφ. Δεν/μου & 

Γραβιάς 

Συλλέκτης με δύο αντλίες, μία ηλεκτροκίνητη και 

μία ντιζελοκίνητη καθώς και μία βοηθητική (Jokey), 

ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών, πιεστικό δοχείο, 

υπέργεια δεξαμενή, δίκτυο σωλήνων αυτομάτου 

καταιονισμού (sprinklers) - πυροσβεστικών φωλιών 

 

Εργασίες συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης και γενικές υποχρεώσεις αναδόχου  
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) Οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, β) οι όροι 

της σύμβασης γ) ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει (συμπληρωματικά).  

 Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος (συντηρητής) είναι υποχρεωμένος να υποβάλει 

κατάσταση του (κατάλληλα εκπαιδευμένου) τεχνικού προσωπικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για 

την περιοδική και έκτακτη συντήρηση (άρση βλαβών κλπ), καθώς και για την αποκατάσταση ζημιών. 

Στην κατάσταση αυτή θα αναφέρονται ιδιαιτέρως εκείνα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, στα οποία θα 

μπορεί να απευθύνεται η Υπηρεσία για την παροχή οδηγιών σε ότι αφορά την συντήρηση των 

εγκαταστάσεων.  

 Ο ανάδοχος και το προσωπικό του είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την 

Υπηρεσία, με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή της τόσο για τα περιστατικά 

έκτακτης συντήρησης (βλάβες ή ζημίες) και την αποκατάστασή τους, όσο και για την άμεση λήψη απ’ 

αυτήν σχετικών οδηγιών.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται τρεις (3) φορές ετησίως, ήτοι κάθε τέσσερις μήνες, να διενεργεί 

περιοδική συντήρηση, δηλαδή ριζική επιθεώρηση, ρύθμιση, λίπανση και συντήρηση του συνόλου των 

εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων (δίκτυο σωληνώσεων, συλλέκτης, αντλίες και εξαρτήματα 

δικτύου), σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, κανονισμούς και διατάξεις. 

 Στην περιοδική συντήρηση περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση και οι εξής εργασίες: 

✓ Έλεγχος τάσης και έντασης ρεύματος μπαταρίας. 

✓ Έλεγχος ηλεκτρικής διάταξης φόρτισης μπαταρίας. 

✓ Συμπλήρωση υγρών μπαταρίας. 
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✓ Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων και λυχνιών πίνακα αυτοματισμού. 

✓ Έλεγχος ρελέ ισχύων και βοηθητικών. 

✓ Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης δικτύου. 

✓ Έλεγχος και ρύθμιση πιεζοστατών και μανομέτρων. 

✓ Έλεγχος βοηθητικού κυκλώματος αυτοματισμού πετρελαιοκινητήρα.. 

✓ Έλεγχος βαλβίδων αντεπιστροφής και βανών συγκροτήματος. 

✓ Έλεγχος στεγανωτικών (σαλαμάστρας) αντλιών 

✓ Έλεγχος και συμπλήρωση λαδιών κινητήρα. 

✓ Αντικατάσταση λαδιών κινητήρα (όπου κριθεί απαραίτητο). Η αξία των λιπαντικών δεν 

περιλαμβάνεται στο κόστος της συντήρησης και θα πληρώνεται ξεχωριστά σύμφωνα με τις τιμές 

του Πίνακα 1. 

✓ Έλεγχος και συμπλήρωση λαδιών αντλιών. 

✓ Έλεγχος καυσίμου (πετρελαίου). 

✓ Έλεγχος τροφοδοσίας δεξαμενής αποθήκευσης νερού. 

✓ Έλεγχος πυροσβεστικών φωλιών (μάνικες, ακροφύσια κλπ) που τροφοδοτούνται από το 

αντλιοστάσιο πυρόσβεσης. 

✓ Λίπανση γενικώς όλων των κινούμενων εξαρτημάτων (όπου απαιτείται). 

✓ Σύσφιξη μηχανικών και υδραυλικών μερών (όπου απαιτείται) για την αποκατάσταση τυχόν 

διαρροών. 

✓ Γενικότερος έλεγχος καλής λειτουργίας του αντλιοστασίου και λήψη όλων των απαραίτητων 

μέτρων για την αποκατάσταση των φθορών, ελλείψεων ή βλαβών που έχουν διαπιστωθεί και 

αφορούν την ασφαλή και κανονική λειτουργία (έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα 

μελέτη). 

 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου (συντηρητή) περιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση και τον βαρύνει, η 

αξία των διαφόρων αναλώσιμων υλικών συντήρησης, όπως υλικών καθαρισμού, ηλεκτρικών 

ασφαλειών και κατάλληλων λιπαντικών που απαιτούνται, καθώς και η μεταφορά και απόρριψη τυχόν 

άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά τη συντήρηση ή τυχόν επισκευές. 

 Κατά τη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τρεις (3) συνολικά 

περιοδικές συντηρήσεις, ξεκινώντας μετά την υπογραφή της σύμβασης (πρώτη συντήρηση τον 

Απρίλιο του 2021). Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή προγράμματος επισκέψεων, για την 

πραγματοποίηση των περιοδικών συντηρήσεων, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Στο πρόγραμμα επισκέψεων θα περιλαμβάνονται αναλυτικά και με ακρίβεια οι ημερομηνίες 

επισκέψεων σε κάθε αντλιοστάσιο. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε τακτική (περιοδική) ή έκτακτη 

συντήρηση ή επισκευή βλάβης αντλιοστασίου, ο ανάδοχος θα ειδοποιεί  τους υπεύθυνους της 

Υπηρεσίας, πριν από την έναρξη των εργασιών. 

 Η Υπηρεσία δύναται να αναβάλλει ή να ακυρώσει την πραγματοποίηση περιοδικών συντηρήσεων σε 

ένα, περισσότερα ή ακόμη και στο σύνολο των αντλιοστασίων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς 

ο ανάδοχος να δικαιούται καμία απολύτως αποζημίωση.  

 Στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνεται και η επισκευή οποιασδήποτε βλάβης, όσες φορές 

απαιτηθεί κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, οποιουδήποτε τμήματος της εγκατάστασης του 

αντλιοστασίου, ακόμη και αν απαιτείται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο εργαστήριο, ή η 

αντικατάστασή του με καινούργιο, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. Ο ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση των ζημιών και των έκτακτων βλαβών στις εγκαταστάσεις των 

αντλιοστασίων καθώς επίσης και για την προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών που τυχόν 

απαιτηθούν για την καλή λειτουργία αυτών.  Για την αποκατάσταση των εκτάκτων βλαβών και ζημιών 

οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν στη μελέτη, ο ανάδοχος θα αμείβεται ξεχωριστά (μέχρι 

του ποσού που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη), όπως περιγράφεται παρακάτω:  

 Σε κάθε περίπτωση ζημίας ή έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου, για την αποκατάσταση της οποίας 

απαιτούνται επιπλέον εργασίες και υλικά από αυτά που προβλέπονται στη μελέτη για την τακτική 

συντήρηση, ο ανάδοχος θα υποβάλει ξεχωριστή προσφορά με το κόστος (εργασία και υλικά) για την 

αποκατάσταση της, όπου θα περιλαμβάνεται με ευθύνη του αναδόχου κάθε εργασία και ανταλλακτικό 
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που απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους Ελληνικούς Κανονισμούς, για την 

ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του αντλιοστασίου. Ο ανάδοχος μετά την έγκριση της 

προσφοράς που θα υποβάλει και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο υπάλληλο της Υπηρεσίας, θα 

αποκαθιστά τη βλάβη ή τη ζημία.  

 Για τα συνηθέστερα υλικά/ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας αντικατάστασής τους, 

δίνονται οι ανώτερες επιτρεπόμενες τιμές στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Για την αντικατάσταση των 

λιπαντικών, όπου απαιτηθεί, το κόστος της εργασίας αντικατάστασης περιλαμβάνεται στο κόστος της 

συντήρησης. Για οποιοδήποτε ανταλλακτικό δεν συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα 1, θα κατατίθεται στην 

Υπηρεσία ΠΡΟΣΦΟΡΑ με το κόστος του, η οποία θα περιλαμβάνει και το κόστος εργασίας, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω.  
Κάθε υλικό που θα ενσωματώνεται σε αντλιοστάσιο θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας, όσον αφορά στην 

ποιότητα του άλλα και την προέλευση του. Υλικά που δεν γίνονται δεκτά από την Τεχνική Υπηρεσία 

απαγορεύεται να ενσωματωθούν. Ο συντηρητής οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα 

ανταλλακτικά, εφόσον του ζητηθούν. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω πλήρους 

καταστροφής ή μεγάλης φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία που θα του ζητηθούν κατά 

την διαδικασία ελέγχου-παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. Τονίζεται ότι η αποκατάσταση 

φθορών και βλαβών εξαρτημάτων ή μηχανισμών της κάθε εγκατάστασης (εφόσον τοποθετήθηκαν από το 

συντηρητή), εντός του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αυτών (τουλάχιστον 12 μηνών), βαρύνει τον 

ανάδοχο. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κοστολογημένος κατάλογος συνηθέστερων ανταλλακτικών  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ (€) 

1. Μπαταρία ντιζελοκινητήρα 12V, 55 ΑΗ ΤΕΜ 65,00 

2. Μπαταρία ντιζελοκινητήρα 12V, 60 ΑΗ ΤΕΜ 75,00 

3. Μπαταρία ντιζελοκινητήρα 12V, 75 ΑΗ ΤΕΜ 85,00 

4. Μπαταρία ντιζελοκινητήρα 12V, 100 ΑΗ ΤΕΜ 100,00 

5. Λιπαντικά συνθετικά πετρελαιομηχανής 10W – 40 ή 15W - 40 LT 4,80 

6. Λιπαντικά συνθετικά πετρελαιομηχανής 20W – 50 LT 2,70 

7. 

Φορτιστής/Συντηρητής μπαταρίας 12V 15A - 24V 10A, με 

μικροεπεξεργαστή, για τύπους μπαταριών AGM, GEL, 

CALCIUM/WET, START& STOP χωρητικότητας μέχρι 

230Ah, με προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, 

βραχυκυκλώματος, με  θερμική προστασία και αυτόματη 

διακοπή φόρτισης, τύπου Schumacher SPI 1224 

ΤΕΜ 145,00 

 

 Επειδή δεν είναι δυνατή η προμέτρηση ποσοτήτων για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών, ο 

προϋπολογισμός για την αποκατάσταση τους περιλαμβάνει ένα συνολικό κατ’ αποκοπή ποσό για όλες 

τις βλάβες που τυχόν προκύψουν, όπου περιλαμβάνεται η εργασία και η προμήθεια των απαραίτητων 

υλικών. Οι εργασίες και τα υλικά που τυχόν απαιτηθούν, θα καλυφθούν από την “Επισκευή του 

συνόλου των βλαβών στη διάρκεια της σύμβασης” (Προϋπολογισμός α/α 15). 

 Ο ανάδοχος (συντηρητής) οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά τους υπεύθυνους του  Δήμου για 

τυχόν διαρροές καθώς και για στοιχεία του δικτύου (ανταλλακτικά ή μέρη του αντλιοστασίου) που 

χρειάζονται αντικατάσταση λόγο φθοράς ή βλάβης. Σε κάθε περίπτωση όμως που οι φθορές 

οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα (κακή συντήρηση) ή αμέλεια, θα αποκαθίστανται από τον ίδιο, 

συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν δαπάνης ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που τυχόν θα 

απαιτηθούν και η οποία θα τον βαρύνει αποκλειστικά. 

 Ο ανάδοχος (συντηρητής) θα τηρεί και θα ενημερώνει με δική του ευθύνη το ειδικό βιβλίο ελέγχου-

συντήρησης στο χώρο του κάθε αντλιοστασίου, όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία ελέγχου και οι 

παρατηρήσεις του.  Θα πρέπει επίσης να συμπληρώνεται το βιβλίο ελέγχου της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, από πρόσωπο που έχει την κατά το νόμο απαιτούμενη άδεια. 
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 Μετά το πέρας κάθε περιοδικής συντήρησης, με ευθύνη του συντηρητή, θα συμπληρώνεται ειδικό 

έντυπο (Φύλλο συντήρησης και ελέγχου) όπου θα αναφέρονται οι εκτελεσθείσες εργασίες καθώς και 

όλοι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται. Στο ίδιο έντυπο θα καταγράφονται τα στοιχεία που 

αντικαταστάθηκαν, τα στοιχεία εκείνα που χρήζουν αντικατάστασης λόγω φθοράς ή βλάβης, οι 

τυχόν απαραίτητες επισκευές που απαιτούνται και οφείλονται σε φθορά χρήσης, αλλά και τυχόν 

άλλες παρατηρήσεις. Το ίδιο έντυπο θα συμπληρώνεται και στην περίπτωση αποκατάστασης βλάβης 

με ή χωρίς αντικατάσταση υλικών. Το εν λόγω έντυπο θα προσυπογράφεται από τον συντηρητή και 

τον υπεύθυνο του αντλιοστασίου (διευθυντές για τα σχολεία, υπάλληλος του Δήμου για τα υπόλοιπα 

δημοτικά κτίρια). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει το ειδικό έντυπο (δελτίο 

ελέγχου) κάθε αντλιοστασίου στον υπεύθυνο υπάλληλο της Υπηρεσίας, μετά το πέρας κάθε 

περιοδικής συντήρησης ή αποκατάστασης βλάβης. Η υποβολή του εντύπου αποτελεί 

προϋπόθεση πιστοποίησης των εργασιών συντήρησης.  

 Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 48 ωρών, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός 24 

ωρών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για αποκατάσταση βλαβών. Θα έχει σταθερή βάση 

αναγγελίας βλαβών, την οποία θα δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση υπέρβασης 

αυτής της προθεσμίας θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 30 € ανά ημέρα, η οποία αφαιρείται από την 

αμοιβή του. 

 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβαίνει στην συντήρηση και επιθεώρηση των αντλιοστασίων 

πυρόσβεσης, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης αυτής και μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια, ο 

Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 Ο ανάδοχος (συντηρητής) φέρει αποκλειστικά όλη την ευθύνη της καλής και ασφαλούς λειτουργίας 

των αντλιοστασίων και στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση, ο γενικότερος 

έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας συνολικά των εγκαταστάσεων που του ανατίθενται και η 

λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την επισκευή ή αποκατάσταση φθορών, ελλείψεων ή 

βλαβών που θα διαπιστωθούν και αφορούν την ασφαλή και κανονική λειτουργία τους,  σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Ο ανάδοχος  υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας διατάξεις, να λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε 

τρόπο κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα οφείλεται σε ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις 

του ίδιου είτε του προσωπικού που απασχόλησε, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και 

υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη σωματική ή άλλη που θα 

προκληθεί από ατύχημα. 

 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται ρητά η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. 

 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, προς τις εντολές 

και οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται. 

 Η πληρωμή του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται τμηματικά. Ειδικότερα, μετά το 

πέρας των εργασιών περιοδικής συντήρησης όλων των αντλιοστασίων πυρόσβεσης και αφού 

υποβληθούν τα δελτία ελέγχου στη Υπηρεσία, ο ανάδοχος θα μπορεί να τιμολογήσει τις 

εκτελεσθείσες εργασίες. Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών θα μπορούν να τιμολογηθούν μετά την 

ολοκλήρωσή τους και εφόσον έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία το αντίστοιχο δελτίο ελέγχου.  

 

Ειδικοί όροι - Κατάθεση προσφορών 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών της μελέτης, 

σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Τονίζεται ότι ανάδοχος θα αναδεχθεί αυτός που θα έχει 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, στο 

σύνολο των  εργασιών της μελέτης. 
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2. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς, οι οποίοι διαθέτουν την κατά το νόμο απαιτούμενη 

άδεια για την συμπλήρωση του βιβλίου ελέγχου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καταθέσει με την 

τεχνική προσφορά του όλα τα στοιχεία που θα πιστοποιούν ότι διαθέτει την παραπάνω αναφερόμενη 

ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταθέσει: 

 i) Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου οικονομικού 

φορέα, στην οποία θα αναφέρεται: α) ότι διαθέτει την κατά το νόμο απαιτούμενη άδεια για την 

συμπλήρωση του βιβλίου ελέγχου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή β) ότι θα συνεργαστεί με άτομο 

που έχει την άδεια αυτή.  

 ii) Στην περίπτωση β) της παραπάνω δήλωσης θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση από το 

άτομο που διαθέτει την απαιτούμενη άδεια, ότι αποδέχεται τη συνεργασία με το διαγωνιζόμενο 

οικονομικό φορέα.  

4. Ο κάθε διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας πρέπει επίσης να καταθέσει με την τεχνική προσφορά 

Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρει ότι θα προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας (όχι 

μικρότερη των 12 μηνών), για κάθε εργασία αποκατάστασης φθορών και βλαβών που θα εκτελέσει 

αλλά και για τα εξαρτήματα ή μηχανισμούς που θα τοποθετήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

5. Επισημαίνεται ότι για την αποκατάσταση των ζημιών και έκτακτων βλαβών, ο Δήμος δεν δεσμεύεται 

και δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του ποσού του συμφωνητικού που θα υπογραφεί. 

Εφόσον όμως τελικά στη διάρκεια της σύμβασης γίνει αναγκαία η απορρόφηση όλου του ποσού για 

την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών ή ζημιών, όπως προβλέπεται στη μελέτη, 

ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί. 

6. Η προσφορά του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη, ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση και αναπροσαρμογή των τιμών. 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α 

Περιγραφή Εργασίας:                                            

Συντήρηση – επισκευή & αποκατάσταση 

αντλιοστασίου, δικτύου σωλήνων Π.Φ. και 

sprinklers στα κτίρια: 

Μον. 

Μέτρ. 

Ποσότητα 

(αριθμός 

περιοδικών 

συντηρήσεων) 

Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ     

1 2ο – 12ο Δημοτικά Σχολεία Αμπελοκήπων  τεμ. 3 75,00 225,00 

2 4ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων τεμ. 3 75,00 225,00 

3 7ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων τεμ. 3 75,00 225,00 

4 8ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων τεμ. 3 75,00 225,00 

5 3ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων τεμ. 3 75,00 225,00 

6 
4ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων - Γυμναστήριο 

«Λεμονίδη» 
τεμ. 3 75,00 225,00 

7 3ο Λύκειο - Καλλιτεχνικό Αμπελοκήπων τεμ. 3 75,00 225,00 

8 1ο Δημοτικό Μενεμένης τεμ. 3 75,00 225,00 

9 
Επισκευή του συνόλου των βλαβών στη 

διάρκεια της σύμβασης 

τεμ. 1 1.700,00 1.700,00 

(το ποσό αυτό δεν επιδέχεται έκπτωση – μείωση – 

κατά την κατάθεση προσφορών) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 3.500,00 

ΦΠΑ 24% 840,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1  4.340,00 
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 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΡΙΡΙΑ     

9 Δημαρχιακό  Μέγαρο τεμ. 3 75,00 225,00 

10 Κ.Ε.Π. Αμπελοκήπων τεμ. 3 75,00 225,00 

11 
Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων 

«Καραπάντσειο» 
τεμ. 3 75,00 225,00 

12 Δημοτικό Γυμναστήριο τεμ. 3 75,00 225,00 

13 Πολιτιστικό Κέντρο Μενεμένης τεμ. 3 75,00 225,00 

14 Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας τεμ. 3 75,00 225,00 

15 
Επισκευή του συνόλου των βλαβών στη 

διάρκεια της σύμβασης 

τεμ. 1 650,00 650,00 

(το ποσό αυτό δεν επιδέχεται έκπτωση – μείωση – 

κατά την κατάθεση προσφορών) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 2.000,00 

ΦΠΑ 24% 480,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2  2.480,00 
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 + 2 5.500,00 

ΦΠΑ 24% 1.320,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1 + 2  6.820,00 

 

Μενεμένη  04.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Μενεμένη  04.02.2021 

  Θεωρήθηκε 

Ο συντάκτης 

 Με Εντολή Δημάρχου 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  Δ.Τ.Υ,  

Πολεοδομίας, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

   

   

   

Νίκος Μπήττας 

Msc Πολιτικός Μηχανικός 

με Α΄ βαθμό  

Αικατερίνη Φωτέα 

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός  

με Α΄ βαθμό 
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