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                                            ΕΡΓΟ:  Λειτουργία αντλιοστασίου άρδευσης κλειστού 
                                                         Τύπου στο Δήμο Ορχομενού  και συντήρηση 
                                                         Εξοπλισμού δικτύου άρδευσης. 
                                  
                                                                             
                                                         
 
 
 
 
 
Αντικείμενο  της   ανωτέρω    εργασίας  είναι  η   παρακoλούθηση  της  λειτουργίας  
σε  24ωρη  βάση  του  αντ/σίου  αρδευσης  κλειστού  κυκλώματος  για  την ομαλή  
λειτουργία  που θα τεθεί   σε  κίνηση την φετινή  αρδευτική  περίοδο,και  σε 
περίπτωση οποιοδήποτε  προβλήματος θα επισκευάζει  την  βλάβη .Το προσωπικό 
που θα απασχοληθεί θα πρέπει να  είναι εξιδικευμένο. 
Ειδικότερα το συγκεκριμένο αντικείμενο αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου που 
είναι: 
 
1: Η ορθή λειτουργία του    αντλιοστασίου  άρδευσης( To  αντ/σιο αποτελείται  από 
οκτώ   ηλεκτροκίνητα αντλητικά συγκροτήματα που δουλεύουν εναλλάξ    
τροφοδοτώντας  το  κλειστό δίκτυο άρδευσης της περιοχής   του Ορχομενού 
εκτάσεως  8.300 στρ) 
 
2.Η  τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση  του εξοπλισμού και οι εργασίες των 
επισκευών συνήθων βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση και μπορεί να 
εκτελεστούν επί τόπου με απλά μέσα. 
 
3.Η γενικότερη συντήρηση των εγκαταστάσεων  και καθαρισμός μονάδων ώστε  να 
παρουσιάζουν άψογη λειτουργία. 
 
4.Το ελεγχο των πιέσεων στους αγωγούς και   ώστε να προσδιορίζεται τυχόν 
διαρροές στο σύστημα. 
 
5.Προγραμματισμός παραγγελιών  ανταλλακτικών ώστε  να μπορεί  να είναι δυνατή η 
άρση  βλαβών που εμφανίζεται περιοδικά. 
 
6.Την  συντήρηση και επισκευή  των αγωγών από πιθανά σπασίματα και επισκευή 
των παροχών. 



 
 
 
 
2. Παρακολούθηση και έλεγχος των κυριοτέρων παραμέτρων λειτουργίας. 
  
1)Ο  ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει το αντλιοστάσιο  
ώστε να τηρούνται  οι   προδιαγραφές  πίεσης και παροχής. 
 
2) Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων των αντλητικών συγκροτημάτων και την τήρηση των κανόνων 
ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας. 
 
 3) Ο ανάδοχος  είναι υπεύθυνος για τη αποτελεσματική λειτουργία του 
αντλιοστασίου σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ. 
 
4) Στο τέλος της  χρονικής περιόδου θα συντάξει συγκεντρωτική έκθεση στην οποία 
θα καταδεικνύεται  η συνολική λειτουργία  της εγκατάστασης εφ΄ενός και αφ΄ετέρου 
η αποτελεσματική συντήρηση του εξοπλισμού ( αρχική κατάσταση 
εξοπλισμού,ενέργειες συντήρησης/επιδιόρθωσης και τελική κατάσταση. 
 
3.Συντήρηση εξοπλισμού εγκατάστασης 
 
Με την έναρξη της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει  να καταγράψει και να ελέγξει τον 
υπάρχοντα εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε βλάβη στις υποδομές και τον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. 
 
Η λειτουργία και συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) του εξοπλισμού,κύριου 
και βοηθητικού,του χρησιμοποιούμενου κατά την λειτουργία των αντλιοστασίων θα  
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. 
 
Συγκεκριμένα,το κόστος αντικατάστασης των βασικών ανταλλακτικών ( αντλίες-
μηχανές- PLC )  ,τα  οποία απαιτούν αλλαγή σε  συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα 
βαραίνει τον ΔΗΜΟ. 
 
Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών η καταστροφών του 
εξοπλισμού και λοιπών υποδομών της εγκατάστασης που οφείλονται σε 
βανδαλισμό,κλοπή,δολιοφθορά η φυσική καταστροφή. 
 
 
4.Επί πλέον  η  συντήρηση περιλαμβάνει: 
Ελεγχος Μ/ΣΤΗ 

1) Οργανα προστασίας 
2) Γείωση Χώρου Υ/Σ 
3) Αερισμός Μ/ΣΤΗ 
4) Στάθμη ελαίου Μ/ΣΤΗ 
5) Διαρροή ελαίου Μ/στη 
6) Ακροκιβώτια καλωδίων Μ.Τ 
7) Θερμοκρασία Μ/ΣΤΗ 
8) Αναπνευστικό Οργάνου 



9) Συσφίξεις επαφών 
10) Κατάσταση Μ/ΣΤΗ 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 
1) Πίνακες Μ.Τ 
2) Διακόπτες ισχύος-φορτίου 
3) Ασφάλειες προστασίας 
4) Μονωτήρες Μ.Τ 
5) Ακροκιβώτια εσωτερικού χώρου 
6) Καλώδια Μ/Τα 
7) Μέσα προστασίας 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 
1) Καθαρισμός χώρου Υ/Σ 
2) Καθαρισμός πεδίου Μ.Τ 

 
      ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΤΛΙΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
         Ελεγχος αντλιών 

1) Ελεγχος ρουλεμάν 
2) Ελεγχος κόμπλερ 
3) Ελεγχος σαλαμάστρας 
4) Ελεγχος στα λάστιχα 
5) Ελεγχος  στο ρουλεμάν εμπρόσθια και πίσω των κινητήρων 

 
   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ 

1) Ελεγχος των αγωγών του κλειστού δικτύου  
2) Ελεγχος στομίων (παροχών στα κτήματα) 

 
 
 
 
 
 
 
                                    Ορχομενός   24/3/2016 
 
          Θεωρήθηκε                                                        Ο Συντάξας 
Ο προι/νος ΔΤΥ  
 
 
Βασίλειος Τούντας 
                                                                           Γεώργιος Στάμου  
Πολιτικός Μηχανικός                               Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
 
 
 
 
                                                
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α Περιγραφή  εργασίας 

Και συντήρησης 
Διάρκεια  Τ/Μ Σύνολο  

1 Παρακoλούθηση  της  
ομαλής  λειτουργίας  
του αντ/σιου  
αρδευσης  κλειστού 
κυκλώματος 

Αρδευτική 
περίοδος 

19.947,00 19.947,00 

Β Συντήρηση και 
επισκευή εξοπλισμού 

Τεμ Τ/Μ  

2 Επισκευή  και 
συντήρηση  
εξοπλισμού (δικτύου 
των αγωγών και 
στομίων) 

  1 2.439,00 2.439,00 

   Σύνολο 22.386,00 
   ΦΠΑ 23%   5.148,78 
   Γενικό 

σύνολο 
27.534,78 

 
Το  συνολικό  κόστος του ανωτέρω  έργου θα φθάσει  με το ΦΠΑ στο ποσό των 
  27.534,78€. 
 
 
                                       Ορχομενός     09-03-2016 
 
 
       Θεωρήθηκε                                                        Ο Συντάξας 
Ο προι/νος ΔΤΥ  
 
 
Βασίλειος Τούντας 
                                                                        Γεώργιος Στάμου  
Πολιτικός Μηχανικός                               Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 



 
 
 
 
                                             ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Αρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 
 Με την παρούσα προβλέπεται η  λειτουργία  του αντλιοστασίου κλειστού τύπου σε  
24ωρη  βάση κατά την αρδευτική περίοδο,η επίβλεψη  για την ομαλή λειτουργία και 
Η επισκευή των διαφόρων  εξαρτημάτων από πιθανές βλάβες. 
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις. 
Α) των άρθρων 103 και 109 του Ν.3463/2006,όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 
του  άρθρου 22 του Ν.3536/2007. 
Β)  την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 
Γ) το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 
Δ) του Π.Δ 28/80 
ΣΤ) την υπ΄αριθ απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 
 
‘Αρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 
Τα  συμβατικά στοιχεία είναι : 
Α. Τεχνική περιγραφή-μελέτη 
Β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης  της εργασίας. 
                    Αρδευτική περίοδος 
 
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις   του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει  το συνεργείο  διεξαγωγής της 
εργασίας  και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή 
Εκτέλεσης της εργασίας. 
 
Άρθρο  6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα. 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 
 
Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρω βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο 
να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της  καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. 
 
Άρθρο  8ο : Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο η αιτία αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
 
‘Αρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται 
στο ποσό  των 27.600,00€ με το ΦΠΑ 23% ,μείον  το ποσοστό έκπτωσης επί του 



ποσού αυτού,για το διάστημα ισχύος της εντολής.Στο ποσό της αμοιβής 
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες φόροι και βάρη. 
 
 
                                                                           Ορχομενός   24/3/2016     
                                                                             Ο  Συντάξας 
 
 
 
                                                                       Γεώργιος  Στάμου 
                                                                   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 


