
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 ΓΖΚΟ: Υεπζονήζος  
ΔΡΓΟ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΔΕΤΣΙΚΩΝ 
ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ 
Πξνϋπνινγηζκόο: 190.000,00 ΔΤΡΩ 
Υξεκαηνδόηεζε: Εζοδα 

 
                              
 

ΣΣΣ   ΕΕΕ   ΥΥΥ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ      ΗΗΗ   

   

   
Εγγπαθο Δήμος/Φοπέα:  
Επγο: ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ 
Κυδ. Πποχπ/ζμοω: 25.6262.0001 - 25.6662.0002 
 
 
Πεπιγπαθή: 
  
 Κε ηελ παξνύζα κειέηε ν Γήκνο  πξόθεηηαη λα επηιέμεη αλάδνρν γηα ηελ 
επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ αξδεπηηθώλ 
γεσηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ κε ρξνληθή δηάξθεηαο 1 έηνπο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο.  Η επηινγή ηνπ εξγνιάβνπ ζα γίλεη κεηά απφ Γεκφζην Μεηνδνηηθφ 
Γηαγσληζκφ κε  θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή  ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ 190.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ ΦΠΑ 23%).Οη 
ζπκκεηέρνληεο  ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζε αθέξαηα πνζνζηά έθπησζεο 
επί ηνηο εθαηφ ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο Τπεξεζίαο φζνλ αθνξά ηα 
βνεζεηηθά πιηθά θαη ηηο εξγαζίεο θαζψο θαη ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ησλ 
αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ησλ αληαιιαθηηθψλ απηψλ 
ζε έληππν πνπ ζα ρνξεγήζεη ε Τπεξεζία. Οη ζπκκεηέρνληεο επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ κε ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβάιινπλ γηα ηα 
πξνζθεξφκελα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηηκνθαηάινγν απηψλ θαη 
ηηκνθαηάινγν ησλ αληαιιαθηηθψλ απηψλ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 
2011 έρνπλ πξνβιεθηεί νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο: ζηνλ Κ.Α. 25.6262.0001 κε 
ηίηιν "ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ"  πίζησζε 95.000,00€ θαη 
ζηνλ Κ.Α. 25.6662.0002  κε ηίηιν "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΤΗ 

ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ ΑΡΔΕΤΗ" πίζησζε 95.000,00€. 
  
 Οη πθηζηάκελεο αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο ηνπ Γήκνπ έρνπλ: 
 
  α) βάζνο άληιεζεο απφ 20 έσο 360 κέηξα 
 
  β) δηαηνκή ζσιήλσλ ζηειψλ γεσηξήζεσλ απφ 2" έσο 5 " θαη 
 
  γ) αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα κε ηχπνπο αληιηψλ:  BF 4”-ρρρ, BF 
6'' –ρρρ, R610-ρρ, S410-ρρ, GRUNDFOS :(SP30- ρρ, SP46- ρρ, SP60- ρρ), 
ΝΒ83-ρρ, ΝΒ84-ρρ, ΝΒ85- ρρ, ΝΔ65-ρρ, ΡΝ81-ρρ, ΡΝ82-ρρ, 7CR77/ ρρ θαη 
ηχπνπο θηλεηήξσλ: FRANKLIN: (4'' FR 3HP, 4'' FR -7,5HP, 8'' FR-45KW 
60HP), OVEL: (4'' 1,5 HP, 6''  40HP, 6''  50 HP, 8'' 80HP, 8'' 100HP), 



PLEUGER: (M6-20HP, M6-25HP, M6-30HP, M6-35 HP, Μ6-40 HP, Μ6-
45ΗΡ, Μ6-40ΗΡ, Μ6-50ΗΡ, Μ8-55 ΗΡ, Μ8-60ΗΡ, Μ8-68ΗΡ, Μ8-75ΗΡ, Μ8-
93ΗΡ, Μ8-100ΗΡ)  
 
 Ο Γήκνο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμνκεηψζεη ηηο πνζφηεηεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο κειέηεο 
αλάινγα κε ηηο  αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 
 
 

                                              
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Υεπζονήζος 16/06/2011 
Ο Πποφζηάμενορ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
 
 
 

ηαωπορ Καζυηάκηρ 
Πολιηικψρ Μησανικψρ 

 
Λ. Υεπζονήζος  16/06/2011 

Οι ςνηάξανηερ 
 
 
 
 

Κοπανάκηρ Νίκορ  
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Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
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ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΤΤΤΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΤΤΤΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΕΕΕΩΩΩΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

(((ΠΠΠ...ΔΔΔ...   222888///888000)))   

   

   

   
Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο ηηρ Παποσήρ Τπηπεζίαρ 
 Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ  ΤΝΣΗΡΗΗ  ΑΡΔΕΤΣΙΚΩΝ 
ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ. 

Άπθπο 2ο 
Διαηάξειρ πος ιζσωοςν 

 Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο παξνρεο Τπεξεζηαο γίλνληαη 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
 α) Σνπ Π.Γ. κε αξηζκ. 28/1980 "Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ 
Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο" 
 β) Σνπ ηζρύνληνο Γεκνηηθνύ θαη Θνηλνηηθνύ Θώδηθνο. 
 

Άπθπο 3ο 
ςμβαηικά Σεωση 

 πκβαηηθά ηεύρε θαηά ζεηξά ηζρύνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 
28/1980 είλαη: 
 α) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ 
 β) Σν ηηκνιόγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ 
 γ) Ο πξνϋπνινγηζκόο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ 
 δ) Ζ εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  
 ε) Ζ γεληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  
 ζη) Σα ηερληθά ζηνηρεία (ηερληθή πεξηγξαθή) ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ.  
 

Άπθπο 4ο 
Σπψπορ εκηέλεζηρ ηηρ Παποσήρ Τπηπεζίαρ 

 Ζ εθηέιεζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεηνδνηηθό 
δηαγσληζκό κε ηνπο όξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ  
ΥΕΡΟΝΗΟΤ , θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 
 

Άπθπο 5ο 
ωμβαζη 

 Ο αλάδνρνο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο, κεηά, ηελ θαηά λόκν, έγθξηζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο απηήο, ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν, όρη 
κηθξόηεξν ησλ πέληε (5) εκεξώλ, νύηε κεγαιύηεξν ησλ δέθα (10) εκεξώλ λα 
ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε θαη λα θαηαζέζεη ηελ, θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνύζεο, 
εγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. Η ζωμβαζη πος θα ςπογπαθεί θα λήγει 1 
έηοςρ απψ ηην ςπογπαθή ηηρ ζωμβαζηρ'' 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 



Εγγωηζη καλήρ εκηελέζευρ ηηρ ζωμβαζηρ 
 Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5% επί ηνπ 
ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο. Παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή 
επηζηνιή. 
 Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο 
Παξνρήο Τπεξεζίαο κεηά ηελ παξαιαβή από αξκόδηα επηηξνπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Υπψνορ Εγγςήζευρ 

 Ο ρξόλνο εγγπήζεσο, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή 
παξαιαβή, κεηξνύκελνο από ηεο εκεξνκελίαο ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο, ζα 
θαζνξηζηεί κε ηελ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξόηεξνο ηνπ 1 έηνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Εκπηυζη ηος αναδψσος 

 Δθ' όζνλ ππάξμεη αδηθαηνιόγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο 
εθηέιεζεο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο ή ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο θάζε 
είδνπο ππνρξεώζεηο ηνπ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Π.Γ. 28/1980. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Πλημμελήρ καηαζκεςή 

 Δάλ ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνύ δελ είλαη ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο ηεο ζύκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηώκαηα ή θαθνηερλίεο, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη 
λα απνθαηαζηήζεη ή βειηηώζεη απηέο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Δάλ 
δεηεζεί πνηνηηθόο έιεγρνο, ζα γίλεη κε θξνληίδα θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή.  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Φψποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

 Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο, βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, θόξνπο, 
ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηνπο Ο.Σ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Πποζυπινή και οπιζηική Παπαλαβή 

 Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή, ζα γίλεη από ηελ νηθεία επηηξνπή, παξνπζία ηνπ 
αλαδόρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απόξξηςε ηνπ 
παξαιακβαλνκέλνπ είδνπο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ή 
ιεηηνπξγηθώλ αλσκαιηώλ απηνύ. 
 Δθ' όζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο σο άλσ πξνηάζεηο ηεο 
Δπηηξνπήο, εληόο ηεο από ηεο ίδηαο νξηδνκέλεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο δηθαηνύηαη λα 
πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηώλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ θαη 
θαηά ηνλ πξνζθεξόηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνύ ηξόπν. 
 Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγύεζε ηνπ 
αλαδόρνπ. 
 Κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ εγγπήζεσο ελεξγείηαη βάζεη ησλ 
θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ε νξηζηηθή παξαιαβή γηα ηελ  ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΔΕΤΣΙΚΩΝ 
ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ. 

 
 



 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Υεπζονήζος 16/06/2011 
Ο Πποφζηάμενορ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
 
 

ηαωπορ Καζυηάκηρ 
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Λ. Υεπζονήζος  16/06/2011 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 

Κοπανάκηρ Νίκορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 ΓΖΚΟ: Υεπζονήζος  
ΔΡΓΟ:    ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΔΕΤΣΙΚΩΝ 
ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ 

 
                              

 
 

ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΤΤΤΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΤΤΤΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΕΕΕΩΩΩΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

(((ΠΠΠ...ΔΔΔ...   222888///888000)))   

   

   
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αληηθείκελν Παξνρήο Τπεξεζίαο 
Κε ηελ κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε  ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ , 
γηα λα θαιπθζνύλ αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ΥΕΡΟΝΗΟΤ   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ηζρύνπζεο δαηάμεηο 

Ζ εθηέιεζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
α) Σνπ Π.Γ. κε αξηζκ. 28/1980 "Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ Οξγαληζκώλ 
Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο" 
β) Σνπ ηζρύνληνο Γεκνηηθνύ θαη Θνηλνηηθνύ Θώδηθνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Οη παξνύζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηνλ ηξόπν επηζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηε  δηάξθεηα 
ηζρύο ηεο  ζύκβαζεο.  
Όηαλ ζα επηζθεπάδνληαη αληιίεο θαη θηλεηήξεο πξηλ από ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπο 
ζα θαηαηίζεηαη ζηελ επηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ βεβαίσζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο  
ησλ εξγαζηώλ , θύιιν δνθηκώλ κε ηα  ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  κεηά ηελ επηζθεπή.  
ΚΔΣΑ ΑΠΟ ΘΑΘΔ ΔΠΗΘΔΤΖ ΘΑ ΤΛΣΑΔΣΑΗ  (ΤΚΦΩΛΑ ΚΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΣΖ 
ΓΔΛΗΘΖ .ΤΓΓΡΑΦΖ .ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ.) ΠΡΩΣΟΘΟΙΙΟ  ΟΡΗΣΗΘΖ ΠΑΡΑΙΑΒΖ 
ΔΡΓΑΗΩΛ ΠΟΤ  ΘΑ ΤΛΟΓΔΤΔΣΑΗ ΑΠΟ   ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔΖ  ΘΟΣΟΤ   ΔΡΓΑΗΩΛ 
ΘΑΗ ΠΡΩΣΟΘΟΙΙΟ  ΟΡΗΣΗΘΖ ΠΑΡΑΙΑΒΖ ΤΙΗΘΩΛ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΖΘΖΘΑΛ .  
Ζ ΘΟΣΟΙΟΓΖΖ ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΤΚΦΩΛΑ ΚΔ ΣΟΛ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ . 
Ζ ΔΘΠΣΩΖ ΣΟΤ ΑΛΑΓΟΥΟΤ ΘΑ ΔΦΑΡΚΟΕΔΣΑΗ ΣΟ ΣΔΙΗΘΟ ΤΛΟΙΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 
 

Γηθαηοιογεηηθά ηετληθής ηθαλόηεηας 
Ο θάζε ζπκκεηέρσλ επί ποηλή αποθιεηζκού ζα ππνβάιιεη  ζην θάθειν 
ηερληθήο πξνζθνξάο ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
α) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (άξζξν 8) ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη 
ην πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηα νρήκαηα-κεραλήκαηα θ.ι.π κέζα ηα νπνία ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθηέιεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ εξγαζηψλ ζα πιεξνχλ  ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηα ζρεηηθά κε ην ππ’ αξηζκφ πξση. 
Γ13ε/0/9865/16-10-96 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔΥΧΓΔ αλαθεξφκελα θαη 
ζα δηαζέηνπλ ηα πξνβιεπφκελα κέηξα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο. 
β) Φσηνηππία ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ ή ηνπ ππφ θαηνρή Μ.Δ. 
γ) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηειψλ ρξήζεο ησλ ή 
ηνπ Μ.Δ. 



δ) Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ζχκθσλα κε 
ηελ 15085/593/03 (ΦΔΚ 1186 Β΄/25-8-03) απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 
ε) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (άξζξν 8) ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη νη 
εμαγσγέο θαη επαλαηνπνζεηήζεηο ππνβξχρησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 
πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ηειεπηαία δηεηία κε ηα αλαθεξφκελα ζην γ’ 
εδάθην ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεραλήκαηα, θαζψο επίζεο ηνλ θνξέα 
επίβιεςεο, ηνλ εξγνδφηε θαη ην βάζνο ηνπνζέηεζεο. Επισημαίνεται ότι οι 
σςμμετέσοντερ θα ππέπει να είναι κάτοσοι μησανημάτων πος να μποπούν να 
εξάγοςν και να επανατοποθετήσοςν τα αντλητικά μησανήματα μέσπι βάθοςρ 
400 μ. 
. Δλαιιαθηηθά νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα κηζζψζνπλ κεραλήκαηα ηξίησλ. 
ε απηή ηελ πεξίπησζε επηπιένλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ζα 
ππνβάιινπλ: 
η) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ Μ.Δ. κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη 
εθφζνλ αλαθεξπρζεί αλάδνρνο ν ζπκκεηέρσλ ζα παξαρσξεί ην κεράλεκα 
έξγνπ γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αληιεηηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 
ηη) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα φηη ζα ρξεζηκνπνηεί ην κεράλεκα 
έξγνπ κε ζηνηρεία: αξ. θπθινθνξίαο................... ηδηνθηεζίαο .............. γηα ηελ 
επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ Γήκνπ 
Υεξζνλήζνπ. 
ζη) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 (άξζξν 8) ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη 
ν ζπκκεηέρσλ δηαζέηεη νξγαλσκέλν δνθηκαζηήξην αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ 
γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο κεηά ηελ επηζθεπή θαη ζα θαηαζέηεη 
ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θύιιν δνθηκώλ κε ηα  ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ κεηά ηελ επηζθεπή. 

_Δλαιιαθηηθά νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ: 
η) Τπεχζπλε δήισζε ηδηνθηήηε νξγαλσκέλνπ δνθηκαζηεξίνπ αληιεηηθώλ 

ζπγθξνηεκάησλ κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη εθφζνλ αλαθεξπρζεί αλάδνρνο ν 
ζπκκεηέρσλ ζα παξαρσξεί ζε απηφλ ην δνθηκαζηήξην ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ κεηά ηελ επηζθεπή θαη ηελ 
έθδνζε ηνπ θχιινπ δνθηκψλ, γηα ηελ θαηάζεζε ηνπο ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο 

κε ηα  ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ κεηά ηελ επηζθεπή. 

ιι) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα φηη ζα ρξεζηκνπνηεί ην νξγαλσκέλν 
δνθηκαζηήξην αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ηδηνθηεζίαο .............. γηα ηνλ έιεγρν 
ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ κεηά ηελ επηζθεπή θαη 
ηελ έθδνζε ηνπ θχιινπ δνθηκψλ 
δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 (άξζξν 8) ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν 
ζπκκεηέρσλ ζα παξαδίδεη ζηελ εθάζηνηε επηηξνπή παξαιαβήο ακέζσο κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπληήξεζεο ηελ ηερληθή έθζεζε θόζηνπο εξγαζηώλ θαη 

πιηθώλ πνπ απαηηήζεθαλ θαζώο επίζεο θαη ηα ραιαζκέλα - αληηθαηεζηεκέλα πιηθά, 
ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη θαη ζα θπιάζζνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ, Διεπζεξίαο 
50 Ι.Υεξζνλήζνπ. 
 
Ο θάζε ζπκκεηέρσλ επί ποηλή αποθιεηζκού ζα ππνβάιιεη  κε ην έληππν 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηα πξνζθεξφκελα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη 
ηηκνθαηάινγν απηψλ θαη ηηκνθαηάινγν ησλ αληαιιαθηηθψλ απηψλ. 
 
Οη ηηκέο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο λννχληαη ζηαζεξέο. 



 ηηο ηηκέο πεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε πνπ αθνξά ζε θάζε είδνπο 
κηθξνυιηθά απαξαίηεηα γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 
ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο(ηξφπνο θαη πιηθά ζπζθίμεσο θαισδίσλ 
ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο θ.ι.π. ζηελ θαηαθφξπθε ζσιήλσζε, ηξφπνο 
θαηαζθεπήο ζηεγαλήο ζχλδεζεο ζε θαιψδηα, ζσιελψζεηο θ.ι.π.) 
 ηηο ηηκέο λνείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαθνξά ησλ 
αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ κεηά παξειθνκέλσλ θ.ι.π. εμνπιηζκνχ απφ ηνλ 
ρψξν απνζήθεπζεο ηνπο (εηαηξείεο κεηαθνξψλ, αληηπξνζσπίεο, ζπλεξγεία 
επηζθεπήο, απνζήθεο Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θ.ι.π.) ηεο επξχηεξεο πεξηνρή ηνπ 
Ννκνχ Ηξαθιείνπ, ζηηο θαηά ηφπνπο γεσηξήζεηο ηνπ Γήκνπ θαη αληηζηξφθσο, 
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. 
 

Πιεκκειείς εργαζίες 
 Ο αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκία 
ζεηηθή ή απνζεηηθή επηζπκβεί ζην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα, θαιψδηα 
ηξνθνδνζίαο θ.ι.π. εμνπιηζκφ ησλ γεσηξήζεσλ, θαηά ηελ ηνπνζέηεζε, 
εμαγσγή, κεηαθνξά θ.ι.π.  
  Αθφκα  θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκία 
πξνμελήζεη ζε ηξίηνπο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 Δίλαη δε ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά απηέο άκεζα, ζε αληίζεηε δε 
πεξίπησζε ε Τπεξεζία ζ’ απνθαζηζηά απηέο δηα ινγαξηαζκφ θαη εηο βάξνο 
ηνπ αλαδφρνπ. 
 

Μέηρα αζθάιεηας 
 Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα 
ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα 
ελδεηθλπφκελα κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ 
κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θ.ι.π.   
  Αθφκα ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αλ ην πξνζσπηθφ, 
θαζψο θαη ηα νρήκαηα-κεραλήκαηα θαη ινηπά κέζα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί 
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, θαζψο θαη αλ εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία 
κέηξα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο. 
 Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα εθ’ φζνλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη ηα 
πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο, ή φηη ηα κεραλήκαηα πνπ εξγάδνληαη 
(γεξαλνί θ.ι.π.) δελ δηαζέηνπλ ηηο ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελεο άδεηεο 
(ζρεηηθφ ην κε αξηζκφ πξση. Γ13ε/0/9865/16-10-96 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 
ΠΔΥΧΓΔ) λα δηαθφπηεη ακέζσο ηηο εξγαζίεο θαη λα θαιέζεη ηνλ εξγνιάβν λα 
ζπκκνξθσζεί ζρεηηθά.  
 ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, ε Τπεξεζία κεηά απφ ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ ζα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο 
ηελ ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ εξγνιάβν κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. 
 Χο φηνπ ν αλάδνρνο ζπκκνξθσζεί κε ηα πξνβιεπφκελα εθ ηνπ λφκνπ 
θαη  ηηο ινηπέο απαηηήζεηο δελ ζα κπνξεί λα εθηειεί εξγαζίεο γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπ Γήκνπ .  
 

Υρόλος επέκβαζες 
 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο  εληφο 48 σξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε 
ηνπ Γήκνπ  λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ εξγαζηψλ. 



 ε πεξίπησζε παξεκβνιήο αββαηνθχξηαθνπ ν αλάδνρνο κπνξεί λα 
δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (Παξαζθεπή βξάδπ, Γεπηέξα πξσί) θαη 
λα ζπλερίζεη άκεζα κε ηελ παξέιεπζή ηνπ. 
  ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο απαζρφιεζεο ηνπ αλαδφρνπ ζε άιιν 
φκνην έξγν θαη εθ’ φζνλ ελεκεξσζεί άκεζα εγγξάθσο ε Τπεξεζία, ζα δίλεηαη 
παξάηαζε ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 72 ψξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε.  

Μεηά απφ αλαηηηνιφγεηε παξέιεπζε ηεηξαεκέξνπ (96 ψξεο) 
θαζπζηέξεζεο απφ ηελ εκέξα εηδνπνίεζεο ε Τπεξεζία είλαη ειεχζεξε λα 
απεπζχλεηαη ζε εξγνιάβν δηθήο ηεο επηινγήο θαη ζα θάλεη ηνχην ζε βάξνο θαη 
δηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, παξάιιεια δε, ζα επηβάιινληαη νη 
πξνβιεπφκελεο πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα πεξί πνηληθψλ 
ξήηξσλ. 
           ε επαλάιεςε παξνκνίνπ πεξηζηαηηθνχ, ν Γήκνο  κεηά απφ απφθαζε 
ηνπ Γ.. κπνξεί λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηελ ζχκβαζε, θεξχζζνληαο 
έθπησην ηνλ αλάδνρν κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη.     
          ε πεξίπησζε αλαηηηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ζα επηβάιιεηαη ε 
νξηδφκελε  θαηά πεξίπησζε πνηληθή ξήηξα. 
 

 Γηάρθεηα  εθηέιεζες εργαζηώλ 
Ο εχινγνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο θαη 

εμαγσγήο νξίδεηαη: 
Γηα βάζε έσο 100κ. 1 εκεξνινγηαθή εκέξα (½ εμαγσγή + ½ ηνπνζέηεζε) 
Γηα βάζε απφ 101 έσο 200κ. 2 εκεξνινγηαθέο εκέξεο (1 εμαγσγή +  1 
ηνπνζέηεζε) 
Γηα βάζε απφ 201 έσο 350κ. 3 εκεξνινγηαθέο εκέξεο (1+1/2 εμαγσγή + 1+1/2 
ηνπνζέηεζε) 
Γηα βάζε απφ 351 έσο 450κ. θαη εθ' φζνλ ππάξρνπλ δπν αληιεηηθά 
ζπγθξνηήκαηα εληφο ηεο γεσηξήζεσο 4 εκεξνινγηαθέο εκέξεο (2 εμαγσγή + 2 
ηνπνζέηεζε). 
 Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα εληφο 24 σξψλ. Ο 
εχινγνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο νξίδεηαη ζε 
1  εκέξα. 
 Πέξαλ απηψλ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ζα επηβάιιεηαη ε νξηδφκελε πνηληθή 
ξήηξα. 
 

Ποηληθές ρήηρες 
ε πεξίπησζε αλαηηηνιφγεηα κε έγθαηξεο επέκβαζεο ή θαζπζηέξεζεο 

νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ, ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα αμίαο ίζεο κε ηελ 
απψιεηα εζφδσλ ηνπ Γήκνπ απφ ηελ κε πψιεζε ηνπ λεξνχ απφ ηελ ζρεηηθή 
γεψηξεζε, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 24 x D x Q x M (φπνπ D εκέξεο 
θαζπζηέξεζεο, Q παξνρή ζε m3 / h, M ηξέρνπζα αμία m3 λεξνχ) κε 
πξνζαχμεζε 30% θαηά ηνπο κήλεο Ινχλην, Ινχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην. 

Γελ επηβάιιεηαη  πνηληθή ξήηξα ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα 
ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ επηθξαηνχλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 
ηέηνηεο πνπ λα δπζρεξαίλνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, σο πξνο ηνχην ζα 
πξέπεη λα ελεκεξσζεί εγγξάθσο άκεζα (fax) ε Τπεξεζία.  

 
Σετληθές προδηαγραθές σιηθώλ 

 Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα θαηαηεζνχλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 
πιηθψλ πνπ ν αλάδνρνο ζα ηνπνζεηεί ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο γηα: 



 Αληιεηηθά ζσγθροηήκαηα: Υαξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ιεηηνπξγίαο 
απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ φηη ε παξνρή ησλ αληιηψλ ζα είλαη θαη' 
ειάρηζηνλ 1m3/h έσο 70m3/h ζε καλνκεηξηθφ χςνο έσο 500m κε δηάκεηξν 
αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο έσο 12'' κε ηνλ αληίζηνηρν θηλεηήξα. ηηο 
ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ιεηηνπξγίαο ζα ππάξρνπλ επίζεο νη δηαζηάζεηο ησλ 
αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ,  ν αξηζκφο ησλ βαζκίδσλ θαη δηάθνξα άιια 
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ φηη ζε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο ζα πξνκεζεχζεη ηνλ ζπκκεηέρνληα κε αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα 
θαζψο θαη κε αληαιιαθηηθά απηψλ 
 ωιελώζεης: Θα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
εξγνζηαζίνπ φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 
ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ζηνλ ζπκκεηέρνληα 
ζα πξνκεζεχζεη  κε ζσιήλεο θαη ινηπά παξειθφκελα πιηθά (κνχθεο  θιπ) 
θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ζα ππνβιεζνχλ ηερληθά 
εγρεηξίδηα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ησλ ζσιήλσλ. 
 Ηιεθηρηθοί πίλαθες: Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 
ηξνθνδνηνχλ θηλεηήξεο έσο 150ΗΡ κε φπνηα κέζνδν εθθίλεζεο επηιέγεη θαηά 
πεξίπησζε ε Τπεξεζία (Τ/Γ, soft starter, inverter). Θα ππνβιεζνχλ 
ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πηλάθσλ φηη ζε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο ηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 
ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ζηνλ ζπκκεηέρνληα ζα ηνλ πξνκεζεχεη  κε 
ειεθηξηθνχο πίλαθεο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ο θαηαζθεπαζηήο 
ησλ πηλάθσλ ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9000 γηα θαηαζθεπή θαη εκπνξία, 
αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. 
 Καιώδηα: Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αληηπξνζψπνπ ησλ θαισδίσλ κε 
ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζα πξνκεζεχζεη κε πάζεο θχζεσο θαιψδηα ηνλ 
ζπκκεηέρνληα θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ζα ππνβιεζνχλ 
ηερληθά εγρεηξίδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ θαιψδησλ. 
 Γηόρζωζε cosθ: ε θάζε πίλαθα   ζα  ηνπνζεηεζεί δηάηαμε κείσζεο 
ηεο αέξγνπ ηζρχνο (ΚΤΑ Γ5/ΗΛ/Β/Φ1.α/9021/2005 –ΦΔΚ Β΄΄689). ε θάζε 
πεξίπησζε ην cosθ ζα δηαηεξείηαη κεγαιχηεξν απφ 0.95 θαη ζα πξνζεγγίδεη ην 
1. Οη ηηκέο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξνθχπηνπλ απφ επίζεκν 
ηηκνθαηάινγν (ηηκέο εκπνξίνπ)  ησλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ή απφ 
ηηκνιφγην αγνξάο. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππνβιεζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα 
ησλ πιηθψλ (θνπηηά θαη πιηθά πηλάθσλ, ππθλσηέο θιπ) πνπ πξφθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ δηφξζσζεο 
ζπλεκηηφλνπ. 
 
-Σα πιηθά πνπ θξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή φηη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ ζα 
έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα ηδία  ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά   κε ηα «άρξεζηα», ζα 
ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ ζα είλαη ζχκθσλα κε 
ηα δηεζλή πξφηππα. 
-Όηαλ ζα επηζθεπάδνληαη αληιίεο θαη θηλεηήξεο πξηλ απφ ηελ 
επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζα θαηαηίζεηαη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θχιιν 
δνθηκψλ κε ηα  ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  κεηά ηελ επηζθεπή. 
 

 
 
 



Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Υεπζονήζος 16/06/2011 
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ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΤΤΤΞΞΞΗΗΗ   ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΙΙΙΑΑΑ    

(((ΠΠΠ...ΔΔΔ...   222888///888000)))   

   

   

   
 Ο Γήκνο Υεπζονήζος Λνκνύ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ δηαθεξύζζεη όηη εθηίζεηαη ζε 
Ανοικηψ Κεηνδνηηθό Γηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζπκπιήξσζε 
ηηκνινγίνπ ε ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Σψπορ και σπψνορ διεξαγυγήρ ηηρ διαγυνιζμοω 

 
 Ο Γηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ ............................. εκέξα 
............................. θαη από ώξα .................. έσο .................. ελώπηνλ ηεο 
αξκνδίαο επηηξνπήο 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Δεκηοί ζηο Διαγυνιζμψ 

 
 ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί αλεγλσξηζκέλνη πξνκεζεπηέο ηνπ 
δεκνπξαηνύκελνπ αληηθεηκέλνπ, εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή 
Δπαγγεικαηηθή νξγάλσζε. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Πποχπολογιζμψρ Παποσήρ Τπηπεζίαρ 
 
 Ζ πξνϋπνινγηζζείζα ελδεηθηηθή δαπάλε, γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα έρεη 
εθηηκεζεί ζην πνζό ησλ 154.471,54 ΔΤΡΩ (ρσξίο ΦΠΑ). 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Πποέλεςζη Τλικϊν 

 
 ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ζε 
............................. αιινδαπήο πξνέιεπζεο γλσζηώλ εξγνζηαζίσλ ή εγρσξίαο 
θαηαζθεπήο απνδεδεηγκέλεο θαιήο ιεηηνπξγηθόηεηαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμψ 
 
 Σα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό νθείινπλ 
λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ δηελέξγεηα απηνύ ηα αθόιπζα δηαθαηνινγεηηθά: 



 α) Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή άιιν απνδεηθηηθό ηεο ηαπηόηεηαο ζηνηρείν, γηα 
ηελ δηαπίζησζε ηεο απηνπξόζσπεο από ηνλ δηαγσληδόκελν θαηάζεζε ηεο 
πξνζθνξάο. 
 β) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ πνπ λα 
θαίλεηαη ην επάγγεικα ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη όηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζε απηό. 
 γ) Δμνπζηνδόηεζε πξνο ηνλ πξνζθνκίδνληα ηελ πξνζθνξά, εθ' όζνλ 
πξόθεηηαη γηα αλώλπκε εηαηξεία. 
 δ) Γήισζε όηη ν δηαγσληδόκελνο έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη 
όηη απνδέρεηαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 
 ε) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ κε πνζό ίζν κε ην 5% ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 
Παξνρήο Τπεξεζίαο γηα εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό. 
 Δαλ δελ πξνζθνκηζζνύλ όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε.     
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Σπψπορ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμοω 

 
 α) Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνύλ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειιν πνπ ζα 
πεξηέρεη: 
1.Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό (άξζξν 5). 
2.Σηο ηερληθέο πεξηγξαθέο, ζρέδηα, ινηπά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. 
3.θξαγηζκέλν θάθειιν κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 β) Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή από ηελ 
.................. κέρξη ηελ .................. αθξηβώο ώξα. Κεηά ην πέξαο ηνπ αλσηέξνπ 
ρξόλνπ, θακκία πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή εθηόο εάλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξώλ 
ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ώξα απηή. 
 γ) Ζ επίδνζε ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ από ηνλ ίδην πξνκεζεπηή επηηξέπεηαη. 
 δ) Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 ε) Οηαλ ε νξηδόκελε αλσηέξσ ώξα παξέιζεη, αλαθνηλώλεηαη ε ιήμε ηεο 
παξαδόζεσο ησλ πξνζθνξώλ θαη γξάθεηαη ηνύην ζηα πξαθηηθά. Ζ Δπηηξνπή 
ζπλερίδεη λα ζπλεδξηάδεη δεκόζηα θαη αξρίδεη ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέιισλ ησλ 
πξνζθνξώλ θαηά ζεηξά επηδόζεσο θαη αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειιν πεξηιεπηηθά, έηζη ώζηε λα ηα αθνύλ 
όινη νη ελδηαθεξόκελνη. 
 Ο θάθειινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη 
γξάθεηαη επ' απηνύ ν απηόο κε θείλνλ ηνπ εμσηεξηθνύ θαθέιινπ αύμνληνο αξηζκόο. 
 Κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ πξνζθνξώλ νη 
παξηζηάκελνη ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνύ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξίαζε 
ζπλερίδεηαη κπζηηθή. 
 Ζ επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα θαη ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ειέγρεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη απνθαζίδεη πνηέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο θαη πνηέο 
απνξξίπηνληαη. 
 Θαηόπηλ ε ζπλεδξίαζε γίλεηαη δεκόζηα θαη ν Πξόεδξνο αλαθνηλώλεη πνηνί 
απνθιέηνληαη θαη γηα πνηνύο ιόγνπο θαη ηνπο θαιεί λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ηνπο, κε ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειιν ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο. 
 ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά νη θαθειινη ησλ νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ, εθείλσλ πνπ έγηλαλ δεθηέο ζην δηαγσληζκό θαη αλαθνηλώλνληαη νη ηηκέο 
κεγαιόθσλα. 



 Οζεο πξνζθνξέο δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδόκελνπ ή δελ είλαη 
ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθεξύμεσο, απνξξίπηνληαη. 
 Δπίζεο απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ην λόκηκν κεραλόζεκν, 
ή είλαη αόξηζηεο θαη δελ κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ ή ζε θάπνην ζεκείν δελ είλαη 
ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθεξύμεσο. 
 Οη πξνζθνξέο θαη ηα απαηηνύκελα δηαθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην 
δηαγσληζκό κνλνγξάθνληαη θαηά ηελ δηελέξγεηα απηνύ από όια ηα κέιε ηεο 
επηηξνπήο. 
 Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ επηθπιάζζεηαη λα εθδόζεη ηελ απόθαζε ηεο ζε 
επόκελε ζπλεδξίαζε θαη δηαβηβάδεη ην θάθειιν κε όιεο ηηο πξνζθνξέο θαη ηα 
ππνβιεζέληα από ηνπο δηαγσληζζέληεο ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα εμέηαζε, 
ηερλννηθνλνκηθή αμηνιόγεζε θαη γλσκνδόηεζε ζηελ Γ/ΛΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
 Ζ αμηνιόγεζε δηαβηβάδεηαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ε 
νπνία, ζε θαη' ηδία ζπλεδξίαζε ηεο, θαηαρσξεί απηή ζην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο θαη 
αλαθεξύζζεη αλάδνρν ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο εθείλνλ πνπ έδσζε ηελ από 
ηερλννηθνλνκηθήο απόςεσο ζπκθεξόηεξε ηηκή. 
 Ζ θζελόηεξε πξνζθνξά δελ απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ 
αλαδόρνπ. 
 Θαηόπηλ αθνινπζείηαη ε λόκηκνο δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 ζη) Ο αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν, πάλησο 
όρη κηθξόηεξν ησλ πέληε (5) εκεξώλ θαη νύηε κεγαιύηεξν ησλ δέθα (10) εκεξώλ λα 
ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε. 
 Δάλ απηόο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηε 
ζύκβαζε ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο ηεο 
ζπκβάζεσο εθαξκόδνληαη νη από ην Π.Γ. 28/1980 πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εγγωηζη καλήρ εκηελέζευρ 

 
 Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη 
εγγύεζε θαιήο εθηειέζεσο, ζύκθσλα κε ην άξζξν (6) έμη ηεο γεληθήο ζπγγξαθήο 
ππνρξεώζεσλ ηεο κειέηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σιμέρ Παποσήρ Τπηπεζίαρ - κπαηήζειρ 

 
 Οη ηηκέο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο ζα δνζνύλ ζε ΔΤΡΩ γηα ειεύζεξε παξάδνζε 
ζην Γήκν. Ο αλάδνρνο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο βαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. 
 Δπίζεο βαξύλεηαη κε ηελ δαπάλε δεκνζηεύζεσο πεξηιήςεσο ηεο δηαθεξύμεσο 
ζηνλ Σύπν, θαζώο θαη κε ηελ ραξηνζήκαλζε δύν αληηηύπσλ ηεο ζπκβάζεσο. 
 Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηνπο Ο.Σ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Ενζηάζειρ 

 
 Δλζηάζεηο θαηά ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληζζέληα ή ηεο λνκηκόηεηαο ηεο 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, ππνβάιινληαη κόλν εγγξάθσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
δηαγσληζκνύ ή κέρξη θαη επνκέλε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ εξγάζηκεο εκέξαο 
ή ηεο επόκελεο ηεο αλαθνηλώζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ζηηο πεξηπηώζεηο εμεηάζεσο 
θαη αμηνινγήζεσο ησλ πξνζθνξώλ. Οη ελζηάζεηο θαηαζέηνλαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ 



Ο.Σ.Α.θαη απεπζύλνληαη πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη ελζηάζεηο, πνπ ππνβάιινληαη δηαθνξεηηθά, δελ ιακβάλνληαη 
ππόςε. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Γλϊζζα ζςνηάξευρ ηυν πποζθοπϊν 

 
 Οη πξνζθνξέο ζα είλαη ζπληαγκέλεο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιεληθή γιώζζα ή 
ζηελ Αγγιηθή από ηνλ νίθν κε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Υπψνορ Εγγςήζευρ 

 
 Ο ρξόλνο εγγπήζεσο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο ζα θαζνξίδεηαη ζηηο πξνζθνξέο 
ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Ο ρξόλνο απηόο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία πξνζσξηλήο 
παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην επηηξνπή. Θαηά ηνλ ρξόλν εγγπήζεσο ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα αληηθαηαζηήζεη θάζε 
αληαιιαθηηθό πνπ ζα παξνπζηάζεη βιάβε ή θζνξά ιόγσ θαθήο πνηόηεηαο ή θαθήο 
ζπλαξκνινγήζεσο θαη λα επηζθεπάζεη θάζε βιάβε από όπνηα αηηία. 
 Ο ρξόλνο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ 1 
εηώλ. 
 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο παξαιήςεη ή ακειήζεη λα πξνβεί ζηηο 
παξαπάλσ ελέξγεηεο, ηόηε θάλεη ηνύην ν Γήκνο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ 
πξνκεζεπηή.       
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Τποβολή ηεωσοςρ ηεσνικήρ πεπιγπαθήρ 

 
 Κε ηελ πξνζθνξά νη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ εηδηθό ηεύρνο 
ηερληθήο πεξηγξαθήο, ζην νπνίν ζα δίλεηαη ζαθήο πεξηγξαθή γηα ηα πξνζθεξόκελα 
θαη "πξνζπέθηνπο" ηερληθώλ ζηνηρείσλ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 Οπνηα πξνζθνξά δελ ζπλνδεύεηαη από ην ηεύρνο απηό ή ζπλνδεύεηαη από 
ηεύρνο κε αζαθείο ή ειιεηπείο ηερληθέο πεξηγξαθέο κπνξεί λα απνξξηθζεί, αλάινγα κε 
ηηο ειιείςεηο ή αζάθεηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Λήτη Πληποθοπιϊν  - Δημοζίεςζη 

 
 α) Αληίγξαθν ηεο δηαθεξύμεσο απηήο ζα βξίζθεηαη ζηα Γξαθεία Γήκνπ θαη 
Γ/ΛΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ θαη ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 
 β) Πεξίιεςε ηεο δηαθεξύμεσο απηήο ζα δεκνζηεπηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ ππ.αξηζκ. 28/80 Π.Γ. ζηνλ εκεξήζην Σύπν. 
 

Δήμορ Υεπζονήζος 
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

 
 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 

 
 
 

 Απ.Ππυηοκψλλος: _______ 

ΔΗΜΟ: Υεπζονήζος    
 

 
 
 
 

ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΛΛΛΗΗΗΠΠΠΣΣΣΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΤΤΤΞΞΞΗΗΗ   ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΙΙΙΑΑΑ   (((ΠΠΠ...ΔΔΔ...   222888///888000)))   

   

   

   
 Ο Γήκνο Υεπζονήζος  Λνκνύ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ πξνθεξύζζεη αλνηρηό 
κεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ κε 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΠΓ 28/80 θαη ηνπ Γ.Θ.Θ. 
 Ζ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο είλαη 154.471,54 ΔΤΡΩ 
(ρσξίο ΦΠΑ) θαη πξνέξρεηαη από Εζοδα 
 Γηαηηζέκελε πίζησζε 2011 190.000,00 ΔΤΡΩ 
 Ζ Γεκνπξαζία ζα γίλεη ηελ ............................. εκέξα ............................. 
θαη ώξα ..................... (ιήμε πξνζθνξώλ) ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Υεπζονήζος 
από αξκόδηα Δπηηξνπή. 
 ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί αλεγλσξηζκέλνη πξνκεζεπηέο ηνπ 
δεκνπξαηνύκελνπ είδνπο εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή Δπαγγεικαηηθή 
νξγάλσζε. 
 Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 9.500,00 Δπξώ, κε Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ θαη 
ζα απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Γήκν Υεπζονήζος 
 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο ζηα 
γξαθεία Γ/ΛΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ή ζην Γήκν Υεπζονήζος 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 ΓΖΚΟ: Υεπζονήζος  
ΔΡΓΟ:    ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΔΕΤΣΙΚΩΝ 
ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ 

 
                              

 

 



ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Π.Γ. 28/80

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΔΩΣΡΗΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΥΔΡΟΝΗΟΤ

Σνπ _______________________________________________________________ κε 

έδξα ______________________, νδφο _________________________________ αξηζκ. 

_________ ΣΚ ____________, ηει. ____________, fax_________________

Αθνχ έιαβα γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΩΝ

ΓΔΩΣΡΗΔΩΝ» θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ δεκνπξάηεζεο, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη εξγαζηψλ, ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη

απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε φια απηά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο

πξνκήζεηαο θαη ησλ εξγαζηψλ, κε ηα αθφινπζα πνζνζηά έθπησζεο:

Α. Πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο

Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ _____________________________ ηνηο εθαηφ (νινγξάθσο)

_________________% (αξηζκεηηθά).

Β. Πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ησλ βνεζεηηθψλ πιηθψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ

ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ _____________________________ ηνηο εθαηφ

(νινγξάθσο) _________________% (αξηζκεηηθά).

Γ. Πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ

απηψλ ησλ ηηκνθαηαιφγσλ ηεο εηαηξίαο_______________,

_____________________________ ηνηο εθαηφ (νινγξάθσο) _________________%

(αξηζκεηηθά).

Μεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν , ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν

αξηζκεηηθφ ηχπν:

 = (Αx30%) + (Bx20%) + (Γx50%)

φπνπ Α, Β, Γ ηα πνζνζηά έθπησζεο ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο.

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ

Υερζόλεζος 16/06/2011

Ο Προϊζηάκελος Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ηαύρος Καζωηάθες

Ποιηηηθός Μεταληθός  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 ΓΖΚΟ: Υεπζονήζος  
ΔΡΓΟ:    ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΔΕΤΣΙΚΩΝ 
ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ 

 
                              

ΔΔΝΝΓΓΔΔΙΙΚΚΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΜΜΟΟ  ΔΔΡΡΓΓΑΑΙΙΩΩΝΝ  

      
  

11..ΣΣΟΟΠΠΟΟΘΘΔΔΣΣΗΗΗΗ  ––  ΔΔΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΠΠΟΟΜΜΟΟΝΝΑΑ  ήή  ΤΤΠΠΟΟΒΒΡΡΤΤΥΥΙΙΟΟΤΤ  ΑΑΝΝΣΣΛΛΗΗΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  

Α. ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΑ ή ΜΔ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ 

  κέηξα Μνλάδα Μέηξεζεο Σηκή κνλάδαο (ρσξίο 
ΦΠΑ) 

ηήιε 2+1/2’’ 0-40 ηεκάρην 250,00 

        

Β. ΜΔ ΓΔΡΑΝΟ 

        

ηήιε 2+1/2’’, 3’’ 0-50 ηεκάρην 350,00 

ηήιε 2+1/2’’, 3’’ 51-100 ηεκάρην 450,00 

ηήιε 2+1/2’’, 3’’ 101-200 ηεκάρην 700,00 

ηήιε 2+1/2’’, 3’’ 201-300 ηεκάρην 900,00 

ηήιε 2+1/2’’, 3’’ 301- ηεκάρην 1.000,00 

        

ηήιε 4’’ 0-50 ηεκάρην 400,00 

ηήιε 4’’ 51-100 ηεκάρην 600,00 

ηήιε 4’’ 101-200 ηεκάρην 800,00 

ηήιε 4’’ 201-300 ηεκάρην 1.200,00 

ηήιε 4’’ 301-400 ηεκάρην 1.800,00 

ηήιε 4’’ 401-450 ηεκάρην 2.100,00 

ηήιε 4’’ 451- ηεκάρην 2.500,00 

        

ηήιε 5’’ 0-50 ηεκάρην 500,00 

ηήιε 5’’ 51-100 ηεκάρην 700,00 

ηήιε 5’’ 101-150 ηεκάρην 900,00 

ηήιε 5’’ 151-200 ηεκάρην 1.100,00 

ηήιε 5’’ 201-250 ηεκάρην 1.500,00 

ηήιε 5’’ 251-300 ηεκάρην 1.800,00 

ηήιε 5’’ 301-350 ηεκάρην 2.000,00 

ηήιε 5’’ 351-400 ηεκάρην 2.500,00 

ηήιε 5’’ 401-450 ηεκάρην 2.800,00 

ηήιε 5’’ 451- ηεκάρην 3.000,00 

        

ηήιε 6’’ 0-50 ηεκάρην 600,00 



 

 
 

 

 

ΔΔΝΝΓΓΔΔΙΙΚΚΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΜΜΟΟ    

ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΔΔΙΙΑΑ  ΒΒΟΟΗΗΘΘΗΗΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  

      
  

Α. ΩΛΗΝΔ ΣΗΛΩΝ ΓΔΩΣΡΗΔΩΝ 

    Μνλάδα κέηξεζεο Σηκή κνλάδαο 
(ρσξίο ΦΠΑ) 

α) Υαιπβδνζσιήλεο επζείαο απηνγελνχο ξαθήο 

σιήλα 2 ½’’ 5,30mm 1m 25,00 

σιήλα 3’’ 5,50mm 1m 28,00 

σιήλα 4’’ 5,50mm 1m 37,00 

σιήλα 5’’ 6,00mm 1m 50,00 

σιήλα 6’’ 6,30mm 1m 65,00 

        

β) Αλνμείδσηνη ραιπβδνζσιήλεο AISI 304 

σιήλα 3’’ 4,00mm 1m 70,00 

σιήλα 4’’ 4,00mm 1m 90,00 

        

ηήιε 6’’ 51-100 ηεκάρην 800,00 

ηήιε 6’’ 101-150 ηεκάρην 1.000,00 

ηήιε 6’’ 151-200 ηεκάρην 1.200,00 

ηήιε 6’’ 201-250 ηεκάρην 1.600,00 

ηήιε 6’’ 251-300 ηεκάρην 2.000,00 

        

22..  ΓΓΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΔΔ  ΔΔΡΡΓΓΑΑΙΙΔΔ  

Απνζπλαξκνιφγεζε - πλαξκνιφγεζε θαη 
Δπηζθεπή Αληιεηηθνχ πγθξνηήκαηνο  ηεκάρην 500,00 

Γνθηκή Αληιεηηθνχ πγθξνηήκαηνο    ηεκάρην 250,00 

Δξγαζία ειεθηξνιφγνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ Χξα 50,00 

Καζαξηζκφο Γεψηξεζεο έσο βάζνο 400 
κέηξα ηεκάρην 2200,00 

      

  
ΤΝΟΛΟ 
(ρσξίο ΦΠΑ)  77.235,77 € 



γ) Πξνζηαηεπηηθά θαισδίσλ 

4’’   1m 20,00 

5’’   1m 25,00 

        

        

Β. ΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΡΑΜΜΔ 

α) Ηιεθηξηθέο γξακκέο παξνρήο 

Καιψδην ΝΤΤ ζε ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλε – πξάζηλε εηηθέηα, εθζθαθή, επίρσζε – επαλαθνξέο 
δαπέδσλ θιπ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο. 

Ηιεθηξηθή γξακκή 5x10mm2/Φ29   1m 19,00 

Ηιεθηξηθή γξακκή 5x16mm2/Φ36   1m 29,00 

Ηιεθηξηθή γξακκή 5x25mm2/Φ36   1m 46,00 

Ηιεθηξηθή γξακκή 3x70+35+(1x50)mm2 
/ 2 ½’’ 

  1m 105,00 

Ηιεθηξηθή γξακκή 3x95+50+(1x70)mm2 
/ 2 ½’’ 

  1m 150,00 

Ηιεθηξηθή γξακκή 
3x120+70+(1x70)mm2 / 3’’ 

  1m 185,00 

Ηιεθηξηθή γξακκή 
3x150+70+(1x95)mm2 / 3’’ 

  1m 230,00 

Ηιεθηξηθή γξακκή 
3x185+70+(1x95)mm2 / 3’’ 

  1m 250,00 

Ηιεθηξηθή γξακκή 
3x240+120+(1x120)mm2 / 3’’ 

  1m 300,00 

        

β) Γξακκέο θαισδίσλ ππνβξχρησλ ζπγθξνηεκάησλ 

  Μνλάδα κέηξεζεο ΝΤΤ Σηκή κνλάδαο 
(ρσξίο ΦΠΑ) 

HO7RN-F Σηκή 
κνλάδαο (ρσξίο 

ΦΠΑ) 

Καιψδην 3x2.5mm2 1m 2,80 3,50 

Καιψδην 3x4mm2 1m 4,35 5,40 

Καιψδην 3x6mm2 1m 5,90 7,40 

Καιψδην 3x10mm2 1m 9,50 11,80 

Καιψδην 3x16mm2 1m 14,50 18,50 

Καιψδην 3x25mm2 1m 22,00 27,50 

Καιψδην 3x35mm2 1m 30,00 37,00 

Καιψδην 3x50mm2 1m 42,00 52,00 

Καιψδην 3x70mm2 1m 57,00 72,00 

Καιψδην 1x50mm2 1m 13,50 17,00 



Καιψδην 1x70mm2 1m 19,00 24,00 

Καιψδην 1x95mm2 1m 26,00 32,00 

Καιψδην 1x120mm2 1m 32,00 40,00 

Καιψδην 1x150mm2 1m 40,00 45,00 

        

Γ. ΓΙΑΦΟΡΑ ΤΛΙΚΑ 

  
Μνλάδα Μέηξεζεο Σηκή κνλάδαο (ρσξίο 

ΦΠΑ) 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΘΜΗ 

ηεκάρην 30,00 
ΔΠΙΣΗΡΗΣΗ ΑΤΜΔΣΡΙΑ ΦΑΔΧΝ 

ηεκάρην 30,00 
ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΡΟΗ 

ηεκάρην 85,00 
ΑΤΡΜΑΣΟ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟ ΑΝΛΙΟΣΑΙΟΤ ΜΔ 
ΓΔΞΑΜΔΝΗ, ΜΔ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΔΛ, ΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ηεκάρην 1500,00 
ΡΔΛΔ 75 kw 

ηεκάρην 320,00 
ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 
100 ΗΡ ΜΔ SOFT STARTER ΡΔΛΔ BYPASS ΜΔ 
ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΝΙΜΗΣΟΝΟΤ ΚΑΙ ΟΛΑ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ  ηεκάρην 5100,00 
ΦΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΝΑΚΑ  

ηεκάρην 200,00 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΘΔΡΜΙΚΟ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ   ηεκάρην 87,00 
Μ/ ΔΝΣΑΔΧ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΘΔΡΜΙΚΟΤ   ηεκάρην 12,00 

Μ/ 220/42V ηεκάρην 78,00 

      

 
 ΤΝΟΛΟ (ρσξίο ΦΠΑ)  77.235,77 € 

 

 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Υεπζονήζος 16/06/2011 

Ο Πποφζηάμενορ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 
 

ηαωπορ Καζυηάκηρ 
Πολιηικψρ Μησανικψρ 

Λ. Υεπζονήζος  16/06/2011 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 

Κοπανάκηρ Νίκορ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


