
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

                                                                                               Αριδαία,   05  / 06 /  2015  

                                                                                 Αρ. Διακηρ. :  16026 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

« Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας  με πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό» 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την παροχή της εργασίας  «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δημοτικής 
Ενότητας Αριδαίας», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή), 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» 

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 & 273 όπως ισχύουν 

σήμερα. 

- Του Ν. 3852/2010 και ιδιαίτερα του άρθρου 58. 

- Του άρθρου 133 του Ν.4270/2014. 

- Της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008  

- Το Ν.4250/2014 (Α/74/2014) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ.2 . 

- Το νόμο 4281/2014 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995. 

- Τον προϋπολογισμό εξόδων 2015 του Δήμου, σε κωδικό του οποίου προβλέπεται πίστωση 

29.000,00 ΕΥΡΩ για «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας 
Αριδαίας». 

- Την ανάγκη του Δήμου για «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δημοτικής 
Ενότητας Αριδαίας». 

- Την με αριθμ. 13/2015 μελέτη  (τεχνική έκθεση - παραρτήματα)  που συνέταξε το τμήμα τεχνικών 

υπηρεσιών του  Δήμου Αλμωπίας.  

- Την 50/2015 ΑΔΑ: Ψ9ΨΑΩΨΩ-7ΚΝ απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία 

ψηφίστηκε πίστωση ποσού 29.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25.7336.0048 κωδικού του 

προϋπολογισμού έτους 2015.  

- Την 104/2015 ΑΔΑ: 7ΥΖΩΩΨΩ-ΑΚΙ απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία 

εγκρίνεται η παροχή της υπηρεσίας  μετά τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του προηγηθέντος πρόχειρου 
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διαγωνισμού στον οποίο δεν υποβλήθηκαν προσφορές.  

- Την 133/04-06-2015 ΑΔΑ: 7ΓΑ0ΩΨΩ-80Ε απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία 

αποφασίζεται η επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και τεχνικές 

προδιαγραφές του προηγηθέντος άγονου διαγωνισμού ως ακολούθως:  

          

 

                    Όροι Διακήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού 
 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12/06/2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 10:30, 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με τις με αριθμό 

103/2015 ΑΔΑ: ΒΝΥΦΩΨΩ-ΒΔ7  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας,  

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά  στον πρόεδρο της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,  μέχρι και την 12/06/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:30. 

      Κάθε διαγωνιζόμενος, επί ποινή αποκλεισμού, μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό 

υποβάλλοντας   προσφορά για το σύνολο των εργασιών – υλικών  της 13/2015 μελέτης. 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού αυτοπρόσωπος ή 

από νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, σε σφραγισμένο φάκελο και στην 

Ελληνική Γλώσσα.    Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλο τρόπο 

στην Δ.νση     Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1 Τ.Κ. 58400 Αριδαία) με κατάθεση στο πρωτόκολλο του 

Δήμου μέχρι και την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές 

  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό  διάστημα   τριών 
(3) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της 

διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας 

του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

   Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 

υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

  Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 

υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς 

κλπ. 

 
             Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και 

υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  σε δύο αντίτυπα , πάνω στον οποίο αναγράφονται 

οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α. Η Φράση   «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» με κεφαλαία γράμματα. 

β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια   

«ΠΡΟΣ     ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ».  

γ.    Ο αριθμός της διακύρηξης << 16026  >>. 
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δ.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού <<12-06-2015  >>.  

ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία , Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ) 

 

   Εντός του φάκελου της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (δημόσια 

έγγραφα , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.)  σε δύο (2) αντίτυπα πρωτότυπα η σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 

των πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, καθώς και ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς στον 

οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπη και αντίγραφο) και θα 

αναγράφεται αριθμητικός και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης.   

 

Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και εξωτερικά θα φέρει υποχρεωτικά  

την φράση  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» και τις β,γ,δ, & ε ενδείξεις του κυρίως  φακέλου . 

             

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισμοί ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο/στα αντικείμενο/α της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, που λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία, εξειδικευμένη γνώση και: 
- τον απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για την συντήρηση, επισκευή, αποκατάσταση και 
αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων 
- τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διάγνωση, επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών των 
εγκαταστάσεων και των συστημάτων (αρδευτικών γεωτρήσεων) που περιγράφονται στη παρούσα και έχει 
αναλάβει κατά τα τελευταία 5 έτη ένα τουλάχιστον παρόμοιο έργο. 

 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν 
έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους με ανάλογη βεβαίωση/πιστοποιητικό ή να 
προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 
Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητική Αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Προσφέροντα. 
 

Οι προσφέροντες οφείλουν να  υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση Δικαιολογητικά (δημόσια έγγραφα , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.) 

πρωτότυπα η σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 1 του Ν. 4250/2014, ως εξής:  

 

 3.1  Οι Έλληνες πολίτες: 
 

α) Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ & πιστοποιητικά όλων των λοιπών Οργανισμών Κοινωνικής 

Ασφάλισης (κύριας), που ο Προσφέρων  δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση, ότι είναι υποχρεωμένος να 

καταβάλει εισφορές,  από τα οποία να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού.   
 

        γ) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986  (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής)  με την 

οποία θα δηλώνεται ότι: 

I. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που 
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αναγράφονται στην 13/2015 μελέτη  που συνέταξε το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών  Δήμου 

Αλμωπίας και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε διαφορετική περίπτωση 
να αναφέρετε   ρητά  τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.  

II. Οι προσφερόμενες εργασίες - υλικά είναι σύμφωνα με την 13/2015 μελέτη (τεχνική έκθεση – 

παραρτήματα) 

III. Τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

δ)  Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην 
οποία θα δηλώνεται  ότι: 
α. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό,  
β. διαθέτουν το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για την συντήρηση, επισκευή, 
αποκατάσταση και αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων  
γ. δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα  
δ. διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διάγνωση, επισκευή και αποκατάσταση 
των βλαβών των εγκαταστάσεων και των συστημάτων (αρδευτικών γεωτρήσεων) που 
περιγράφονται στη Διακήρυξη  και  
ε. έλαβαν γνώση  της 13/2015 μελέτης και των παραρτημάτων της , των επί τόπου 
συνθηκών του έργου, με επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησα, των προδιαγραφών 
εργασιών συντήρησης, και των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα. 

 

ε)  Απόσπασμα  ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου  πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

 
στ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

εξαμήνου,  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη 

διαδικασία.  

 

 Για τα φυσικά πρόσωπα: 

Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης . Επίσης ότι 

δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

 

Για τα νομικά  πρόσωπα: 

Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του  

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

ζ) Βεβαίωση Οικείου Επιμελητηρίου (ή Επαγγελματικής Οργάνωσης), που θα έχει εκδοθεί το 
λιγότερο 6 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης των προσφορών,  από την οποία θα 
πρέπει να προκύπτει  ότι το επαγγελματικό  αντικείμενο της επιχείρησης είναι σχετικό με 
τις προδιαγραφόμενες εργασίες του παρόντος.  
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   η) Μία τουλάχιστον βεβαίωση καλής εκτέλεσης της τελευταίας πενταετίας, από άλλους 
φορείς του Δημόσιου Τομέα (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, κλπ) που αφορούν σε συντήρηση και 
επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων. Η βεβαίωση θα είναι υπογεγραμμένη από την 
εντεταλμένη αρχή του Φορέα συνεργασίας. Επιπλέον, οφείλουν να προσκομίσουν (επί 
ποινή αποκλεισμού) τα κάτωθι: 
-  Παρουσίαση της δραστηριότητας της εταιρείας / προμηθευτή, με αναφορά στην 

τεχνική υποστήριξη (SERVICE) και στο τεχνικό προσωπικό (στελέχωση – προσόντα – 
εμπειρία). 

-  Πρόσφατο ενδεικτικό πελατολόγιο της εταιρείας / προμηθευτή, με ιδιαίτερη αναφορά 
(αν υπάρχει) στον Δημόσιο Τομέα και αναφορά στο είδος συνεργασίας (προμήθεια – 
εγκατάσταση – συντήρηση – σύμβαση συντήρησης). 

     

 

θ)   Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

            

   ι) Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αλμωπίας. Η δημοτική ενημερότητα χορηγείται από το Ταμείο του 

Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία). Σε μη δημότες Αλμωπίας, χορηγείται σχετική 

βεβαίωση από την ίδια υπηρεσία του Δήμου. 
Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή  αυτά που εκδίδονται δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
3.2    Οι αλλοδαποί:  
 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

 

2.   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (α,β) και 

(στ) του 3.1  καθώς και τα δικαιολογητικά (γ,δ,ζ,η) & (θ) του 3.1.  

 

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που στη χώρα του Προσφέροντα ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 
ή αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητική Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
Προσφέροντα, οι οποίες και θα υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός 
του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
3.3    Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  
 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (3.1) και (3.2) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του 

ισοδύναμου προς τούτο.  
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  Τα δικαιολογητικά αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που το 
διοικούν ή το εκπροσωπούν. 

    Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν 

και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 

ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο η απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 

τροποποιήσεων του (για ΟΕ και ΕΕ).  Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη 

του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και 

τα έγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με 

τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

3.4    Οι συνεταιρισμοί:   
1.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

2.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (α,β) και (στ) του 3.1 καθώς και τα δικαιολογητικά (γ,δ,ζ,η) & (θ) 
του 3.1.  
 
Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή αυτά που εκδίδονται δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών». 

 

3.5    Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.  

 
 4. Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, 
μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής 
του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή αυτά που εκδίδονται δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους 

προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.   

 
5.   Οι οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρόχου, ο οποίος  θα αναλάβει τελικά την εκτέλεση της 

παρούσας εργασία, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφθεί . 

Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του παρόχου για την παρασχεθείσα 

εργασία θα παραμένει σταθερή, για όσο διάστημα θα είναι σε ισχύ η σύμβαση. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και 

αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

Σημειώνεται εδώ, ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο οικονομικής προσφοράς, η 

οποία θα  είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, της παρούσας διακήρυξης. 
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6.  Οι προσφερόμενες εργασίες - υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που  περιγράφονται στην 

σχετική  μελέτη, παράρτημα Α . 

7. Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει στο πάροχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης), εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με την  τεχνική περιγραφή - 

ενδεικτικό προϋπολογισμό  της εργασίας. 

  

  Σε περίπτωση ακύρωσης της προσφοράς του μειοδότη παρόχου ή διακοπής της σύμβασης του για 

οποιοδήποτε λόγω , η εργασία (για το σύνολο η υπόλοιπό της) δύναται  θα ανατεθεί στον αμέσως 

επόμενο μειοδότη. 

8. Ο πάροχος που θα προκύψει μετά την κατακύρωση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των εργασιών - 

υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει το  χρόνο ισχύος της σύμβασης  και 

να  είναι σύμφωνη,  με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης στον Δήμο. 

 
9. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τον τρόπο και τις οδηγίες που περιγράφονται  στην 13/2015 μελέτη  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 
διακήρυξης)  , εντός διαστήματος έξι (6) μηνών   από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο Δήμος 

Αλμωπίας δεν υποχρεούται  να εξαντλήσει  το σύνολο των εργασιών-υλικών του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού και το  συνολικό ποσό της σύμβασης.  

 
10. Τον πάροχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (κράτηση 0,10% επί της συνολικής συμβατικής 

αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 

20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού στην κράτηση του 0,10%),   κράτηση για φόρο εισοδήματος όπου 

προβλέπεται εκ του νόμου καθώς και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α , που βαρύνει τον Δήμο.  

 
11..Η πληρωμή του παρόχου  θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την εκτέλεση των εργασιών, 

μετά την οριστική τους παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και  την προσκόμιση αντίστοιχων 

τιμολογίων. 
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12. Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες  : κ. Πετρούσης Ιωάννης Τηλ.: 23843 50291 φαξ: 23840 21226 

(σχετικά με την διαδικασία του διαγωνισμού) & Δοϊνάκης Δημήτριος: 23843 50254 φαξ: 23840 21226 

(σχετικά με την μελέτη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εργασίας. Περίληψη της διακήρυξης να 

αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, στο πρόγραφα «Διαύγεια», στο δικτυακό τόπο του 

Δήμου Αλμωπίας και να δημοσιευθεί σε μια εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα του νομού, πέντε 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του. Επίσης η διακήρυξη να αναρτηθεί και στο  Κ.Η.Μ.Δ.Σ. 

 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο  της  εργασίας και εισπράττονται πριν ή με την 

πρώτη πληρωμή της εργασίας.  

13. Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 133/04-06-2015 ΑΔΑ: 7ΓΑ0ΩΨΩ-80Ε απόφαση της 

Οικονομικής    Επιτροπής. 

 
 

               

                                                                             Ο Δήμαρχος 
                                                                                

                                                                  Μπίνος Δημήτριος 
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                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. 

ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ                  
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ            
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2015 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.000,00€(με 
ΦΠΑ) 
Κ.Α. 25.7336.0048(70.000,00ευρώ) 
Cpv 76300000-6 

 
 
 
 
 

ΜΜΜΕΕΕΛΛΛΕΕΕΤΤΤΗΗΗ   
(((ΠΠΠ...ΔΔΔ...   222888///888000)))   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. 

ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ      
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2015 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.000,00€(με 
ΦΠΑ) 
Κ.Α. 25.7336.0048(70.000,00ευρώ) 
Cpv 76300000-6 

 
 
 
 
 

ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΕΕΕΚΚΚΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗ   
 
 
 
Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος πρόκειται να επιλέξει ανάδοχο για την Συντήρηση 

και Επισκευή των Αρδευτικών Γεωτρήσεων της ΔΕ Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας με 

χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών.  

 

Η επιλογή του εργολάβου θα γίνει μετά από Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό 

Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Η παράγραφός 14 του άρθρου 6 του   Ν.4071/12 

αναφέρει πως: «όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές 

πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 

Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς εφόσον αφορούν σε 

διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, δεδομένου της πολύ μεγάλης έκτασης του Δήμου μας και του γεγονότος 

πως κάθε βλάβη σε αρδευτική γεώτρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και 

γρήγορα, οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα υλοποιηθούν με αντίστοιχες 

μελέτες ανά Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε Αριδαίας και  Δ.Ε Εξαπλατάνου). 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά Συντήρηση και Επισκευή όλων των Αρδευτικών 

Γεωτρήσεων της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας. Σύμφωνα με 

στοιχεία του Δήμου, υπάρχουν περίπου 127 Αρδευτικές Γεωτρήσεις οι οποίες έχουν 

κυρίως βυθιζόμενες (υποβρύχιες αντλίες) αλλά και πομόνες (κατακόρυφες 

στροβιλοφόρες αντλίες). 

 

Η Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών Γεωτρήσεων περιλαμβάνει συνολικά 

τουλάχιστον 4 τακτικές επισκέψεις, σε διάρκεια έξι (6) μηνών, σε κάθε αντλητικό 

συγκρότημα / αντλιοστάσιο και την πραγματοποίηση προληπτικών ενεργειών 
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συντήρησης και συγκεκριμένα: 

 

I. Πριν την αρχή της Αρδευτικής Περιόδου και άμεσα μετά την υπογραφή της 

Σύμβασης  

με σκοπό την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης λειτουργίας και την 

επισκευή όλων των καταγεγραμμένων βλαβών για την άρτια λειτουργία όλων 

των αντλητικών συγκροτημάτων (όπως περιγράφεται στο 2). 

II. Κατά τον 2ο μήνα 

 (όπως περιγράφεται στο 1). 

III.Κατά τον 4ο μήνα 

 (όπως περιγράφεται στο 1). 

IV. Κατά τον 6ο μήνα και προς το τέλος της Αρδευτικής Περιόδου  

με σκοπό την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης λειτουργίας και την 

επισκευή όλων των καταγεγραμμένων βλαβών για την άρτια λειτουργία όλων 

των αντλητικών συγκροτημάτων (όπως περιγράφεται στο 2). 

 

1.) Συντήρηση Αρδευτικών Γεωτρήσεων 

Η Συντήρηση Αρδευτικών Γεωτρήσεων περιλαμβάνει την τακτική επίσκεψη σε κάθε 

αντλητικό συγκρότημα / αντλιοστάσιο και την πραγματοποίηση των παρακάτω 

προληπτικών ενεργειών: 

I) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

i) Λειτουργικό έλεγχο των εγκαταστάσεων 

- Έλεγχος σωληνώσεων για σκουριά, διάβρωση 

- Έλεγχος λειτουργίας βανών, βαλβίδων αντεπιστροφής 

ii) Εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήματος 

iii) Οπτικό και ακουστικό έλεγχο 

- Θόρυβος, κραδασμοί, ταλαντώσεις  

iv) Έλεγχος υδραυλικών διαρροών. 

II) ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 

i) Παροχής (m³/h) 

ii) Μανομετρικό (m). 

III) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

i) Μετρήσεις κατά την διάρκεια λειτουργίας 

- Τάσης (V) 

- Έντασης (A) 

- Συνφ  

- Συχνότητας ρεύματος (Hz) 

ii) Μετρήσεις αγωγιμότητας (αντίσταση μόνωσης) 
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- Χρήση μέγγερ ή άλλου ανάλογου οργάνου. 

IV) ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

i) Έλεγχος ενδείξεων ηλεκτρικού πίνακα 

- Λειτουργία βολτομέτρου, αμπερομέτρου 

- Λειτουργία προειδοποιητικών λυχνιών 

ii) Έλεγχος καλής λειτουργίας και απόκριση του συστήματος αυτοματισμού 

- Έλεγχος αυτόματης / χειροκίνητης λειτουργίας 

- Χρόνος μετάβασης από Υ σε Δ 

- Βήμα εκκίνησης (Soft Starter ή Inverter) 

- Κατάσταση φλοτέρ, ηλεκτροδίων κλπ 

iii) Έλεγχος καλής λειτουργίας και απόκρισης των συστημάτων προστασίας 

- Γενικός διακόπτης, θερμικό, ασυμμετρία, ασφάλειες 

- Επιτηρητής τάσης & στάθμης 

- Εξομοίωση βλάβης (πχ. Αφαίρεση ασφάλειας) 

iv) Έλεγχος σωστής σύσφιξης καλωδιώσεων πίνακα. 

 

Επιπλέον, για πομόνες (κατακόρυφες στροβιλοφόρες αντλίες) η διμηνιαία επίσκεψη 

σε κάθε αντλητικό συγκρότημα / αντλιοστάσιο περιλαμβάνει και την πραγματοποίηση 

των παρακάτω προληπτικών ενεργειών: 

V) ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

i) Υδρολίπανση 

- Έλεγχος ύπαρξης πλαστικού δοχείου / βαρελιού αποθήκευσης νερού 50lt, 

- Έλεγχος πλήρωσης με νερό πλαστικού δοχείου / βαρελιού και πλήρωση 

αυτού (50lt), 

- Έλεγχος ύπαρξης λάστιχου,  

- Έλεγχος ύπαρξης και σωστής λειτουργίας βάνας σύνδεσης 

ii) Λίπανση 

- Ύπαρξη λιπαντικού μέσου (λάδι, γράσου). 

- Έλεγχος στάθμης λαδιών. 

- Λίπανση μηχανικών μερών με αντίστοιχο λιπαντικό μέσο (λάδι, γράσο). 

Τα λιπαντικά μέσα (λάδι, γράσο) σε κάθε αντλητικό συγκρότημα / αντλιοστάσιο 

παρέχονται από τον Ανάδοχο. Σε όσες πομόνες (κατακόρυφες στροβιλοφόρες 

αντλίες) λείπουν κάποια από τα παραπάνω στοιχεία ή κάτι δεν λειτουργεί, θα 

πραγματοποιείται η σχετική αντικατάσταση.   

 

Σε κάθε περίπτωση (I, II, III, IV, V) που εντοπίζεται βλάβη ο Ανάδοχος παρεμβαίνει 

άμεσα (όπως περιγράφεται στο 2) με  σκοπό την επισκευή αυτής και την άρτια 

λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος.  
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2.) Επισκευή Αρδευτικών Γεωτρήσεων 

Η Επισκευή Αρδευτικών Γεωτρήσεων έχει σκοπό την επισκευή κάθε βλάβης και την 

άρτια λειτουργία συνολικά του κάθε αντλητικού συγκροτήματος. 

Σε κάθε περίπτωση τακτικής Συντήρησης Αρδευτικών Γεωτρήσεων (I, II, III, IV, V - 

όπως περιγράφεται στο 1) που εντοπίζεται βλάβη ή σε κάθε έκτακτη βλάβη που 

εντοπίζεται και ανακοινώνεται στον Ανάδοχο, αυτός παρεμβαίνει άμεσα με  σκοπό 

την επισκευή αυτής και την άρτια λειτουργία συνολικά του αντλητικού 

συγκροτήματος.  

 

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση μεριμνά για την άμεση: 

i) Αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική 

φθορά από χρήση. 

ii) Επισκευή του συνόλου των φθαρμένων, ελαττωματικών και κατεστραμμένων 

μη αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών και συσκευών που επιδέχονται 

επισκευής. 

iii) Επισκευή του συνόλου των φθαρμένων, ελαττωματικών και κατεστραμμένων 

αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών, που επιδέχονται επισκευής. 

iv) Αντικατάσταση, του συνόλου των φθαρμένων, ελαττωματικών και 

κατεστραμμένων υλικών, ανταλλακτικών και συσκευών που δεν επιδέχονται 

επισκευής των οποίων η προμήθεια, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις (i, ii, iii, iv) ο Ανάδοχος καλύπτει όλο το 

κόστος εργασιών αποκατάστασης, επισκευής και αντικατάστασης (εξαγωγή και 

επανατοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων, εργασίες ηλεκτρολόγου συντήρησης 

ηλεκτρικών πινάκων, αποσύνδεσης και επανασύνδεσης κινητήρων, επισκευής 

αντλιών και κινητήρων, κλπ).  

 

Ο Ανάδοχος καλύπτει ακόμη και το κόστος εργασιών σε περίπτωση που χρειασθεί τις 

υπηρεσίες τρίτου (πχ χρήση γερανού, επισκευή και αποκατάσταση από εξειδικευμένο 

συνεργείο εντός ή εκτός έδρας, δοκιμή βυθιζόμενης ή πομόνας σε δοκιμαστήριο, 

κλπ) καθώς και το κόστος των υλικών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και συσκευών 

που απαιτούνται για την άρτια λειτουργία συνολικά του κάθε αντλητικού 

συγκροτήματος. 

 

Μόνο η προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού βαρύνει οικονομικά τον Δήμο 

Αλμωπίας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την άμεση παράδοση τους στον 

Ανάδοχο: 

i)  Υποβρύχιες Αντλίες, 
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ii) Υποβρύχιοι Ηλεκτρικοί Κινητήρες, 

iii) Στρόβιλοι Κατακόρυφων Αντλιών (Πομόνες), 

iv) Αερόψυκτοι Κινητήρες (Κεφαλή Πομόνας), 

v) Καλώδια Τροφοδοσίας, 

vi) Ηλεκτρικοί Πίνακες Αυτοματισμού (Υ/Δ, Inverter, Soft Starter), 

vii) Σιδηροσωλήνες Ανάρτησης Υποβρύχιων Αντλιών, 

viii) Φυγοκεντρικές Αντλίες (επιφανείας). 

 

Για την προμήθεια  των παραπάνω (i, ii, iii, iv, v, vi, vii,viii) θα πρέπει κατά 

περίπτωση να κατατεθεί σχετική Τεχνική Έκθεση από τον Ανάδοχο στην οποία θα 

αποδεικνύεται ότι λόγω πλήρους καταστροφής ή ασύμφορης επισκευής απαιτείται 

αντικατάσταση για την απρόσκοπτη λειτουργία των γεωτρήσεων. 

 

Όλο το κόστος αντικατάστασης και αποκατάστασης των παραπάνω (i, ii, iii, iv, v, vi, 

vii, viii) με σκοπό την άρτια λειτουργία συνολικά του κάθε αντλητικού 

συγκροτήματος βαρύνει τον Ανάδοχο ακόμη και σε περίπτωση που χρειασθεί τις 

υπηρεσίες τρίτου (πχ χρήση γερανού, κλπ). 

Σε περίπτωση βλαβών οι οποίες οφείλονται αποδεδειγμένα σε φυσικές καταστροφές 

(πχ κεραυνούς) και το κόστος αποκατάστασης, επισκευής και αντικατάστασης είναι 

αρκετά υψηλό τότε ο Ανάδοχος έρχεται σε συμφωνία με την Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας για την μερική ή 

ολική κάλυψη αυτού. 

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά σε ακέραια ποσοστά έκπτωσης 

επί τοις εκατό σε σχετικό έντυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία. 

Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων 

ευρώ (29.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% Στον προϋπολογισμό 

του έτους 2015 έχει προβλεφτεί η  πίστωση των 70.000,00€  στον Κ.Α. 

25.7336.0048. Η επίβλεψη της παραπάνω εργασίας θα γίνει από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας .  

ΑΡΙΔΑΙΑ , 24 Μαρτίου 2015 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΪΝΑΚΗΣ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  ΤΗΣ 13/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 
 

 
Α.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Αντικείμενο της παροχής εργασίας είναι  η Συντήρηση και Επισκευή 87 (περίπου) 
Αρδευτικών Γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας. 
 
Η Συντήρηση Αρδευτικών Γεωτρήσεων (βυθιζόμενες / υποβρύχιες αντλίες & πομόνες / 
κατακόρυφες στροβιλοφόρες αντλίες) περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον 4 τακτικές 
επισκέψεις, σε διάρκεια έξι (6) μηνών, σε κάθε αντλητικό συγκρότημα / αντλιοστάσιο και την 
πραγματοποίηση προληπτικών ενεργειών.  
 
Η Επισκευή Αρδευτικών Γεωτρήσεων έχει σκοπό την επισκευή κάθε βλάβης και την άρτια 
λειτουργία συνολικά του κάθε αντλητικού συγκροτήματος. 
 
 
Β.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο/στα 
αντικείμενο/α της παρεχόμενης υπηρεσίας, που λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν 
εξειδικευμένη εμπειρία, εξειδικευμένη γνώση και: 
- τον απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για την συντήρηση, επισκευή, αποκατάσταση και 
αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων 
- τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διάγνωση, επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών των 
εγκαταστάσεων και των συστημάτων (αρδευτικών γεωτρήσεων) που περιγράφονται στη 
παρούσα   
και έχει αναλάβει κατά τα τελευταία 5 έτη ένα τουλάχιστον παρόμοιο έργο. 

 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα 
οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι 
υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους με ανάλογη βεβαίωση/πιστοποιητικό 
ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, 
με Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητική Αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Προσφέροντα 
 
Γ.    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
 
Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:                                                    
I)  Βεβαίωση Οικείου Επιμελητηρίου (ή Επαγγελματικής Οργάνωσης), που θα έχει εκδοθεί το 

λιγότερο 6 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης των προσφορών,  από την οποία θα 
πρέπει να προκύπτει  ότι το επαγγελματικό  αντικείμενο της επιχείρησης είναι σχετικό με 
τις προδιαγραφόμενες εργασίες του παρόντος.  

II)  Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 (βλ. επισυναπτόμενο υπόδειγμα Υπεύθυνης 
Δήλωσης - Παράρτημα Γ) με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
α) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό,  
β) διαθέτουν το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για την συντήρηση, επισκευή, 
αποκατάσταση και αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων  
γ) δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα  
δ) διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διάγνωση, επισκευή και αποκατάσταση 
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των βλαβών των εγκαταστάσεων και των συστημάτων (αρδευτικών γεωτρήσεων) που 
περιγράφονται στη Διακήρυξη  και  
ε) έλαβαν γνώση  της 13/2015 μελέτης και των παραρτημάτων της , των επί  

     τόπου συνθηκών του έργου, με επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησα, των 
προδιαγραφών εργασιών συντήρησης, και των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

III) Μία τουλάχιστον βεβαίωση καλής εκτέλεσης της τελευταίας πενταετίας, από άλλους 
φορείς του Δημόσιου Τομέα (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, κλπ) που αφορούν σε συντήρηση και 
επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων. Η βεβαίωση θα είναι υπογεγραμμένη από την 
εντεταλμένη αρχή του Φορέα συνεργασίας. Επιπλέον, οφείλουν να προσκομίσουν (επί 
ποινή αποκλεισμού) τα κάτωθι: 
-  Παρουσίαση της δραστηριότητας της εταιρείας / προμηθευτή, με αναφορά στην 

τεχνική υποστήριξη (SERVICE) και στο τεχνικό προσωπικό (στελέχωση – προσόντα – 
εμπειρία). 

-  Πρόσφατο ενδεικτικό πελατολόγιο της εταιρείας / προμηθευτή, με ιδιαίτερη αναφορά 
(αν υπάρχει) στον Δημόσιο Τομέα και αναφορά στο είδος συνεργασίας (προμήθεια – 
εγκατάσταση – συντήρηση – σύμβαση συντήρησης). 

 
 
Δ.    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών Γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας Δήμου 
Αλμωπίας 
Η Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών Γεωτρήσεων (βυθιζόμενες / υποβρύχιες αντλίες & 
πομόνες / κατακόρυφες στροβιλοφόρες αντλίες) περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον 4 
τακτικές επισκέψεις, σε διάρκεια έξι (6) μηνών, σε κάθε αντλητικό συγκρότημα / 
αντλιοστάσιο και την πραγματοποίηση προληπτικών ενεργειών συντήρησης και συγκεκριμένα: 
V. Πριν την αρχή της Αρδευτικής Περιόδου και άμεσα μετά την υπογραφή της Σύμβασης  

με σκοπό την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης λειτουργίας και την επισκευή όλων 
των καταγεγραμμένων βλαβών για την άρτια λειτουργία όλων των αντλητικών 
συγκροτημάτων (όπως περιγράφεται στο Δ2). 

VI. Κατά τον 2ο μήνα 
 (όπως περιγράφεται στο Δ1). 
VII. Κατά τον 4ο μήνα 
 (όπως περιγράφεται στο Δ1). 
VIII. Κατά τον 6ο μήνα και προς το τέλος της Αρδευτικής Περιόδου με σκοπό την καταγραφή 

της υπάρχουσας κατάστασης λειτουργίας και την επισκευή όλων των καταγεγραμμένων 
βλαβών για την άρτια λειτουργία όλων των αντλητικών συγκροτημάτων (όπως 
περιγράφεται στο Δ2). 

 
 
1.) Συντήρηση Αρδευτικών Γεωτρήσεων 
Η Συντήρηση Αρδευτικών Γεωτρήσεων περιλαμβάνει την τακτική επίσκεψη σε κάθε αντλητικό 
συγκρότημα / αντλιοστάσιο και την πραγματοποίηση των παρακάτω προληπτικών ενεργειών: 
 
I) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

i) Λειτουργικό έλεγχο των εγκαταστάσεων 
- Έλεγχος σωληνώσεων για σκουριά, διάβρωση 
- Έλεγχος λειτουργίας βανών, βαλβίδων αντεπιστροφής 

ii) Εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήματος 
iii) Οπτικό και ακουστικό έλεγχο 

- Θόρυβος, κραδασμοί, ταλαντώσεις  
iv) Έλεγχος υδραυλικών διαρροών. 

 
II) ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 

i) Παροχής (m³/h) 
ii) Μανομετρικό (m). 
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III) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
i) Μετρήσεις κατά την διάρκεια λειτουργίας 

- Τάσης (V) 
- Έντασης (A) 
- Συνφ  
- Συχνότητας ρεύματος (Hz) 

ii) Μετρήσεις αγωγιμότητας (αντίσταση μόνωσης) 
- Χρήση μέγγερ ή άλλου ανάλογου οργάνου. 

 
IV) ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

i) Έλεγχος ενδείξεων ηλεκτρικού πίνακα 
- Λειτουργία βολτομέτρου, αμπερομέτρου 
- Λειτουργία προειδοποιητικών λυχνιών 

ii) Έλεγχος καλής λειτουργίας και απόκριση του συστήματος αυτοματισμού 
- Έλεγχος αυτόματης / χειροκίνητης λειτουργίας 
- Χρόνος μετάβασης από Υ σε Δ 
- Βήμα εκκίνησης (Soft Starter ή Inverter) 
- Κατάσταση φλοτέρ, ηλεκτροδίων κλπ 

iii) Έλεγχος καλής λειτουργίας και απόκρισης των συστημάτων προστασίας 
- Γενικός διακόπτης, θερμικό, ασυμμετρία, ασφάλειες 
- Επιτηρητής τάσης & στάθμης 
- Εξομοίωση βλάβης (πχ. Αφαίρεση ασφάλειας) 

iv) Έλεγχος σωστής σύσφιξης καλωδιώσεων πίνακα. 
 
Επιπλέον, για πομόνες (κατακόρυφες στροβιλοφόρες αντλίες) η διμηνιαία επίσκεψη σε κάθε 
αντλητικό συγκρότημα / αντλιοστάσιο περιλαμβάνει και την πραγματοποίηση των παρακάτω 
προληπτικών ενεργειών: 
 
V) ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

i) Υδρολίπανση 
- Έλεγχος ύπαρξης πλαστικού δοχείου / βαρελιού αποθήκευσης νερού 50lt, 
- Έλεγχος πλήρωσης με νερό πλαστικού δοχείου / βαρελιού και πλήρωση αυτού (50lt), 
- Έλεγχος ύπαρξης λάστιχου,  
- Έλεγχος ύπαρξης και σωστής λειτουργίας βάνας σύνδεσης 

ii) Λίπανση 
- Ύπαρξη λιπαντικού μέσου (λάδι, γράσου). 
- Έλεγχος στάθμης λαδιών. 
- Λίπανση μηχανικών μερών με αντίστοιχο λιπαντικό μέσο (λάδι, γράσο). 

Τα λιπαντικά μέσα (λάδι, γράσο) σε κάθε αντλητικό συγκρότημα / αντλιοστάσιο παρέχονται 
από τον Ανάδοχο. Σε όσες πομόνες (κατακόρυφες στροβιλοφόρες αντλίες) λείπουν κάποια από 
τα παραπάνω στοιχεία ή κάτι δεν λειτουργεί, θα πραγματοποιείται η σχετική 
αντικατάσταση.   
 
Σε κάθε περίπτωση (I, II, III, IV, V) που εντοπίζεται βλάβη ο Ανάδοχος παρεμβαίνει άμεσα 
(όπως περιγράφεται στο Δ2) με  σκοπό την επισκευή αυτής και την άρτια λειτουργία του 
αντλητικού συγκροτήματος.  

 
 
2.) Επισκευή Αρδευτικών Γεωτρήσεων 
Σε κάθε περίπτωση τακτικής Συντήρησης Αρδευτικών Γεωτρήσεων (I, II, III, IV, V - όπως 
περιγράφεται στο Δ1) που εντοπίζεται βλάβη ή σε κάθε έκτακτη βλάβη που εντοπίζεται και 
ανακοινώνεται στον Ανάδοχο, αυτός παρεμβαίνει άμεσα με  σκοπό την επισκευή αυτής και την 
άρτια λειτουργία συνολικά του αντλητικού συγκροτήματος.  
 
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση μεριμνά για την άμεση: 

i) Αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από 
χρήση. 

ii) Επισκευή του συνόλου των φθαρμένων, ελαττωματικών και κατεστραμμένων μη 
αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών και συσκευών που επιδέχονται επισκευής. 
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iii) Επισκευή του συνόλου των φθαρμένων, ελαττωματικών και κατεστραμμένων 
αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών, που επιδέχονται επισκευής. 

iv) Αντικατάσταση, του συνόλου των φθαρμένων, ελαττωματικών και κατεστραμμένων 
υλικών, ανταλλακτικών και συσκευών που δεν επιδέχονται επισκευής των οποίων η 
προμήθεια, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις (i, ii, iii, iv) ο Ανάδοχος καλύπτει όλο το κόστος 
εργασιών αποκατάστασης, επισκευής και αντικατάστασης (εξαγωγή και επανατοποθέτηση 
αντλητικών συγκροτημάτων, εργασίες ηλεκτρολόγου συντήρησης ηλεκτρικών πινάκων, 
αποσύνδεσης και επανασύνδεσης κινητήρων, επισκευής αντλιών και κινητήρων, κλπ).  
 
Ο Ανάδοχος καλύπτει ακόμη και το κόστος εργασιών σε περίπτωση που χρειασθεί τις 
υπηρεσίες τρίτου (πχ χρήση γερανού, επισκευή και αποκατάσταση από εξειδικευμένο 
συνεργείο εντός ή εκτός έδρας, δοκιμή βυθιζόμενης ή πομόνας σε δοκιμαστήριο, κλπ) καθώς 
και το κόστος των υλικών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και συσκευών που απαιτούνται για 
την άρτια λειτουργία συνολικά του κάθε αντλητικού συγκροτήματος. 
 
Μόνο η προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού βαρύνει οικονομικά τον Δήμο Αλμωπίας, ο 
οποίος είναι και υπεύθυνος για την άμεση παράδοση τους στον Ανάδοχο: 

i)  Υποβρύχιες Αντλίες, 
ii) Υποβρύχιοι Ηλεκτρικοί Κινητήρες, 
iii) Στρόβιλοι Κατακόρυφων Αντλιών (Πομόνες), 
iv) Αερόψυκτοι Κινητήρες (Κεφαλή Πομόνας), 
v) Καλώδια Τροφοδοσίας, 
vi) Ηλεκτρικοί Πίνακες Αυτοματισμού (Υ/Δ, Inverter, Soft Starter), 
vii) Σιδηροσωλήνες Ανάρτησης Υποβρύχιων Αντλιών, 
viii) Φυγοκεντρικές Αντλίες (επιφανείας). 
 

Για την προμήθεια  των παραπάνω (i, ii, iii, iv, v, vi, vii,viii) θα πρέπει κατά περίπτωση να 
κατατεθεί σχετική Τεχνική Έκθεση από τον Ανάδοχο στην οποία θα αποδεικνύεται ότι λόγω 
πλήρους καταστροφής ή ασύμφορης επισκευής απαιτείται αντικατάσταση για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των γεωτρήσεων. 
 
Όλο το κόστος αντικατάστασης και αποκατάστασης των παραπάνω (i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii) 
με σκοπό την άρτια λειτουργία συνολικά του κάθε αντλητικού συγκροτήματος βαρύνει τον 
Ανάδοχο ακόμη και σε περίπτωση που χρειασθεί τις υπηρεσίες τρίτου (πχ χρήση γερανού, 
κλπ). 
 
Σε περίπτωση βλαβών οι οποίες οφείλονται αποδεδειγμένα σε φυσικές καταστροφές (πχ 
κεραυνούς) και το κόστος αποκατάστασης, επισκευής και αντικατάστασης είναι αρκετά υψηλό 
τότε ο Ανάδοχος έρχεται σε συμφωνία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος 
και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας για την μερική ή ολική κάλυψη αυτού. 
 
 
Ε.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ 
 
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την Συντήρηση και Επισκευή όλων των Αρδευτικών 

Γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία και οποιαδήποτε τροποποίηση προκύψει, τους Ελληνικούς Κανονισμούς και 
τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής για την Ελληνική αγορά. 

 
2. Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός των ενεργειών με τα όργανα του Δήμου 

Αλμωπίας τότε τον πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό αυτό έχει ο αρμόδιος μηχανικός 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου 
Αλμωπίας.  

 
3. Για όποιες εργασίες απαιτείται, κάποια συστήματα ή συσκευές να τεθούν εκτός 

λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει εγκαίρως πριν τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας για το χρόνο και τη 
διάρκεια της διακοπής. 
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4. Πριν την αρχή της Αρδευτικής Περιόδου και άμεσα μετά την υπογραφή της Σύμβασης θα 

πραγματοποιηθεί μία (1) τακτική επίσκεψη σε κάθε αντλητικό συγκρότημα / 
αντλιοστάσιο, παρουσία του αρμόδιου μηχανικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας, με σκοπό: 
- την πραγματοποίηση προληπτικών ενεργειών συντήρησης και  
- την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης λειτουργίας και την επισκευή όλων των 

καταγεγραμμένων βλαβών για την άρτια λειτουργία όλων των αντλητικών 
συγκροτημάτων 

 
5. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της συντήρησης, θα τηρείται Βιβλίο / Φύλλο Ελέγχου και 

Συντήρησης των Αρδευτικών Γεωτρήσεων (Παράρτημα Β) το οποίο θα υπάρχει από 
ένα σε κάθε αντλητικό συγκρότημα / αντλιοστάσιο. Θα είναι υπογεγραμμένο σε κάθε 
σελίδα του, από τον/τους Ανάδοχο και τον αρμόδιο μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας. Η ενημέρωση του θα 
γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου. 

 
6. Στο Βιβλίο / Φύλλο Ελέγχου και Συντήρησης θα αναγράφεται απαρχής το πρόγραμμα 

των τακτικών επισκέψεων του Τεχνικού του Αναδόχου. Με την ολοκλήρωση των 
εργασιών, θα κατατίθεται εάν και εφόσον προκύπτει λόγος, στη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας τον Αναδόχου, 
Αναφορά Βλαβών, των αίτιών τους, καθώς και αναφορά εργασιών που απαιτούνται να 
εκτελεστούν.  

7. Πέραν του Βιβλίου / Φύλλου Ελέγχου και Συντήρησης, θα εκδίδεται και θα υπογράφεται 
σε κάθε έκτακτη ή τακτική επίσκεψη τριπλότυπο Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης και 
Εργασιών από τον συντηρητή του Αναδόχου και θα παραδίδει δύο (2) εξ’αυτών στη 
αρμόδια υπηρεσία. 

8. Μετά το πέρας κάθε προληπτικής συντήρησης ή έκτακτης επισκευής η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας έχει 
δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο καλής λειτουργίας.  

9. Όταν σε τακτική ή έκτακτη επίσκεψη του Τεχνικού του Αναδόχου, έχει προκύψει ανάγκη 
αντικατάστασης εξοπλισμού ο οποίος σύμφωνα με το Δ2 βαρύνει οικονομικά τον Δήμο 
Αλμωπίας, ενημερώνεται ο Ανάδοχος για την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και αυτός 
είναι υποχρεωμένος εντός ημέρας να προβεί στην τοποθέτησή του και την αποκατάσταση 
της ορθής λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος / αντλιοστασίου.  

 
10. Οι έκτακτες κλήσεις και επισκευές βλαβών θα γίνονται καθ' όλη την διάρκεια της 

εβδομάδος, μη εξαιρουμένων αργιών και Σαββατοκύριακων και κατά τις ώρες από 07:00 
έως 22:00.  

 
11. Η προσέλευση των Τεχνικών του Αναδόχου για τις έκτακτες επισκευές, θα γίνεται, κατά 

το δυνατόν εντός τριών (3) ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης (έγγραφης ή 
τηλεφωνικής, επωνύμως) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας. 

 
12. Ανάγκη επισκευής που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια τακτικής επίσκεψης του Τεχνικού 

του Αναδόχου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται εντός τριών (3) ωρών.  
 
13. Σε κάθε περίπτωση βλάβης που εντοπίζεται θα πρέπει η ολική επισκευή και 

αποκατάστασή της να πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από τη στιγμή εντοπισμού ή 
αναγγελίας με σκοπό την άρτια λειτουργία συνολικά του αντλητικού συγκροτήματος. Ο 
χρόνος αποκατάστασης μπορεί να παραταθεί μόνο σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 
καθυστερεί την ολική επισκευή και αποκατάστασή της βλάβης, χωρίς να έχει προηγηθεί 
συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση, ο Δήμος Αλμωπίας έχει το δικαίωμα να  προβεί 
σε επιδιόρθωση αυτής εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Σε επανάληψη 
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παρομοίου περιστατικού, ο Δήμος μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την σύμβαση, 
κηρύσσοντας έκπτωτο τον ανάδοχο με ότι αυτό συνεπάγεται.  

 
14. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα 

μετρήσεως και ελέγχου, από αποδεδειγμένα ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό 
του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστή του 
κάθε εξοπλισμού. 

 
15. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας 

έχει το δικαίωμα και την ευθύνη παρουσίας ή μη εκπροσώπου του, για την επί τόπου 
επίβλεψη των εργασιών του Τεχνικού του Αναδόχου. 

16. Για κάθε υποχρέωση του Αναδόχου, ευθύνεται τόσο το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί τη 
συντήρηση όσο και το νομικό πρόσωπο με το οποίο συνδέεται το φυσικό πρόσωπο 
(εφόσον υπάρχει) δια σχέσεως εξαρτημένης εργασίας. 

17. Όλα τα υλικά, ανταλλακτικά, εξαρτήματα, συσκευές και όλες oι εργασίες 
αποκατάστασης, επισκευής και αντικατάστασης που απαιτούνται για την άρτια 
λειτουργία συνολικά του κάθε αντλητικού συγκροτήματος / αντλιοστάσιο βαρύνουν τον 
Aνάδοχο. Aκόμη και σε περίπτωση που χρειασθεί τις υπηρεσίες τρίτου. Εξαιρείται ο 
εξοπλισμός που σύμφωνα με το Δ2 βαρύνει οικονομικά τον Δήμο Αλμωπίας. 

18. Τα υλικά, ανταλλακτικά και εξαρτήματα που αντικαθιστά ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
τηρούν τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και να καλύπτονται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας ενός  τουλάχιστον έτους. 

19. Οι Ανάδοχος υποχρεούται στη γνωστοποίηση των τηλέφωνων ανάγκης εκτός των ωρών 
λειτουργίας της και στην παροχή 24ωρης τεχνικής κάλυψης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης. 

20. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και η απομάκρυνση τυχόν άχρηστων ή άσχετων με 
τη λειτουργία των Αρδευτικών Γεωτρήσεων υλικών που θα προκύψουν κατά την 
εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής. Τα υλικά που θα προκύψουν από 
αποκαταστάσεις βλαβών θα απομακρύνονται κατόπιν ενημέρωσης και συναίνεσης του 
αρμόδιου μηχανικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας ενώ θα καταγράφονται και θα μεταφέρονται σε χώρο 
που θα υποδείξει ο τελευταίος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας ανακύκλωσης. 

21. Οι ανάδοχος υποχρεούται, όταν λάβει τηλεφωνική ειδοποίηση από τον αρμόδιο μηχανικό 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου 
Αλμωπίας για βλάβη που παρουσιάστηκε σε αντλητικό συγκροτήμα / αντλιοστάσιο, να 
αποστέλλει εντός τριών (3) ωρών συνεργείο για την επισκευή της σχετικής βλάβης και 
την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις ημέρες 
της εβδομάδος, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου, από το πρωί στις 
07:00 έως και τις 20:00 καθημερινά. Η ειδοποίηση θα δίδεται τηλεφωνικώς στην έδρα 
της εταιρείας ή και στα τηλέφωνα ανάγκης. Σε κάθε περίπτωση την τηλεφωνική κλήση 
θα ακολουθεί η αποστολή του εντύπου δήλωσης βλάβης του συστήματος μέσω 
τηλεομοιοτυπίας, από υπάλληλο του Δήμου Αλμωπίας. Βάσει της χρονοσφραγίδας της 
τηλεομοιοτυπίας θα ελέγχεται τόσο η ενημέρωση του Αναδόχου όσο και η ανταπόκρισή 
στον όρο του παρόντος άρθρου καθώς ο τεχνίτης που θα προσέλθει οφείλει να 
επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον αρμόδιο μηχανικό. 

22. Οι ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας για οποιαδήποτε τροποποίηση 
απαιτείται στα συστήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να υπάρχει ανά 
πάσα στιγμή πλήρης συμμόρφωση με τη σχετική με το αντικείμενο νομοθεσία και τις 
κείμενες διατάξεις. 
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23. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά που προκλήθηκε σε 
αντλητικό συγκροτήμα / αντλιοστάσιο, από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης και υποχρεούται σε πλήρη επανόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών ιδίας 
δαπάνης. Εάν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημία για την οποία είναι 
υπεύθυνος μέσα στη προθεσμία που θα του δοθεί, ο Δήμος Αλμωπίας έχει το δικαίωμα να  
προβεί σε επιδιόρθωση αυτής εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.  

24. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους για τις κοινωνικές 
ασφαλίσεις και να χρησιμοποιεί μόνο εργατικό προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο απ’ 
αυτόν στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό.   

25. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ 
νόμους περί εργατών και εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, 
παραμένοντας ο μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα που 
ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στο εργαζόμενο προσωπικό αυτού/των ή σε κάθε τρίτο 
κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών. 

26. Σε περίπτωση παραίτησης του Αναδόχου από την Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών 
Γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας, υποχρεούται να ενημερώσει 
εγγράφως, με συστημένη επιστολή, τριάντα  (30) τουλάχιστον ημέρες προ της 
παραιτήσεως, το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Αλμωπίας και να το κοινοποιήσει στη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας. 

27. Όλα τα υπό προμήθεια ή εγκατάσταση απαιτούμενα υλικά, ανταλλακτικά, εξαρτήματα 
και συσκευές θα πρέπει να είναι συμβατά με τα ήδη εγκατεστημένα ενώ θα δύνεται η 
δυνατότητα στο Δήμο Αλμωπίας να ελέγξει τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών. 

28. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες επέκτασης και βελτίωσης των υφιστάμενων αντλητικών 
συγκροτημάτων / αντλιοστασίων θα έχουν την έγκριση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας. 

29. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον αρμόδιο μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας δέκα (10) ημέρες πριν 
από κάθε τακτική επίσκεψη Συντήρησης Αρδευτικών Γεωτρήσεων. 

30. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του την 
επομένη της υπογραφής της σύμβασης άρα και να είναι τακτοποιημένος ως προς όλες τις 
εκκρεμότητές του σε εμπλεκόμενους φορείς για την ανάληψη της συγκεκριμένης 
συντήρησης καθώς και να έχει στη κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα συντήρησης. 

 
 
ΣΤ.     ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τη συντήρηση των εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής και μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια, ο Δήμος 
Αλμωπίας διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. Για όλες τις εργασίες συντήρησης 
που θα διενεργηθούν από τα συνεργεία του Αναδόχου, θα δοθεί εγγράφως, μετά το τέλος της 
συντήρησης, εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
προβλήματα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση κάποιας συσκευής από την Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η 
διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο.  
 
2.  Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των 
προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Ο Ανάδοχος θα τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την 
ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε τρίτους, εξαιτίας 
χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. 
 
3.  Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση της κάθε τακτικής συντήρησης 
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όλων των Αρδευτικών Γεωτρήσεων, την επισκευή όλων των καταγεγραμμένων βλαβών που 
προέκυψαν από αυτή και την βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών από την αρμόδια 
επιτροπή του Δήμου. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει στον Δήμο μας Τιμολόγιο για την εκτέλεση της 
εργασίας και  Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι η παροχή της υπηρεσίας έγινε από 
κατάλληλο προσωπικό και ότι τα χρησιμοποιηθέντα υλικά πληρούν τις προϋποθέσεις της 
13/2015 Μελέτης. 
 
4.  Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι ανωτέρω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τον 
ανάδοχο, τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αλμωπίας μπορούν να κηρύξουν τον ανάδοχο 
έκπτωτο.  
5.  Η οικονομική προσφορά θα δοθεί με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά στην εξαμηνιαία Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών 
Γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας. 
 
 

 
Αριδαία 24-03-2015 

 
 
 
 
 
 

Ο Συντάκτης                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
         Η Προϊσταμένη  

Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 

 
 
 
 

Δημήτριος Δοϊνάκης           Παπαδοπούλου Σαπφώ 
Μηχανολόγος  Μηχανικός Βιομηχανίας           Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ 13/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ   
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
1η  

Τακτική 
Επίσκεψη 

2η  
Τακτική 

Επίσκεψη 

3η  
Τακτική 

Επίσκεψη 

4η  
Τακτική 

Επίσκεψη 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ 
 

(ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ 
ΑΝΤΛΙΕΣ)  

 
 

&  
 
 

ΠΟΜΟΝΕΣ 
 

(ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ 
ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΟΡΕΣ 

ΑΝΤΛΙΕΣ) 

I) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
i) Λειτουργικό έλεγχο των 
εγκαταστάσεων: 
- Έλεγχος σωληνώσεων για σκουριά, 
διάβρωση 
- Έλεγχος λειτουργίας βανών, 
βαλβίδων αντεπιστροφής. 
ii) Εκκίνηση του αντλητικού 
συγκροτήματος. 
iii) Οπτικό και ακουστικό έλεγχο 
- Θόρυβος, κραδασμοί, ταλαντώσεις.  
iv) Έλεγχος υδραυλικών διαρροών. 

 

  

  

II) ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 
i) Παροχής (m³/h). 
ii) Μανομετρικό (m). 

 
  

  

III) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
i) Μετρήσεις κατά την διάρκεια 
λειτουργίας: 
- Τάσης (V), 
- Έντασης (A), 
- Συνφ,  
- Συχνότητας ρεύματος (Hz). 
ii) Μετρήσεις αγωγιμότητας 
(αντίσταση μόνωσης): 
- Χρήση μέγγερ ή άλλου ανάλογου 
οργάνου. 
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IV) ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
i) Έλεγχος ενδείξεων ηλεκτρικού 
πίνακα: 
- Λειτουργία βολτομέτρου, 
αμπερομέτρου 
- Λειτουργία προειδοποιητικών 
λυχνιών. 
ii) Έλεγχος καλής λειτουργίας και 
απόκριση του συστήματος 
αυτοματισμού: 
- Έλεγχος αυτόματης / χειροκίνητης 
λειτουργίας 
- Χρόνος μετάβασης από Υ σε Δ 
- Βήμα εκκίνησης (Soft Starter ή 
Inverter) 
- Κατάσταση φλοτέρ, ηλεκτροδίων 
κλπ. 
iii) Έλεγχος καλής λειτουργίας και 
απόκρισης των συστημάτων 
προστασίας: 
- Γενικός διακόπτης, θερμικό, 
ασυμμετρία, ασφάλειες 
- Επιτηρητής τάσης & στάθμης 
- Εξομοίωση βλάβης (πχ. Αφαίρεση 
ασφάλειας). 
iv) Έλεγχος σωστής σύσφιξης 
καλωδιώσεων πίνακα. 

 

  

  

Π
Α

ΡΑ
ΤΗ

ΡΗ
ΣΕ

ΙΣ
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Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
1η  

Τακτική 
Επίσκεψη 

2η  
Τακτική 

Επίσκεψη 

3η  
Τακτική 

Επίσκεψη 

4η  
Τακτική 

Επίσκεψη 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2 

ΠΟΜΟΝΕΣ 
 

(ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ 
ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΟΡΕΣ 

ΑΝΤΛΙΕΣ) 

V) ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ * 
i) Υδρολίπανση: 
- Έλεγχος ύπαρξης πλαστικού 
δοχείου / βαρελιού αποθήκευσης 
νερού 50lt, 
- Έλεγχος πλήρωσης με νερό 
πλαστικού δοχείου / βαρελιού και 
πλήρωση αυτού (50lt), 
- Έλεγχος ύπαρξης λάστιχου,  
- Έλεγχος ύπαρξης και σωστής 
λειτουργίας βάνας σύνδεσης. 
ii) Λίπανση: 
- Ύπαρξη λιπαντικού μέσου (λάδι, 
γράσου). 
- Έλεγχος στάθμης λαδιών, 
- Λίπανση μηχανικών μερών με 
αντίστοιχο λιπαντικό μέσο (λάδι, 
γράσο)**. 

 

  

  

Π
Α

ΡΑ
ΤΗ

ΡΗ
ΣΕ

ΙΣ
 

 

 
* Σε όσες πομόνες (κατακόρυφες στροβιλοφόρες αντλίες) λείπουν κάποια από τα παραπάνω στοιχεία ή κάτι δεν λειτουργεί, θα πραγματοποιείται η 
σχετική αντικατάσταση.   
** Τα λιπαντικά μέσα (λάδι, γράσο) σε κάθε αντλητικό συγκρότημα / αντλιοστάσιο παρέχονται από τον Ανάδοχο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΗΣ 13/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 

το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) δεν έχω αποκλεισθεί από συμμετοχή σε διαγωνισμό  
β) διαθέτω το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για την συντήρηση, επισκευή, 
αποκατάσταση και αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων  
γ) δεν έχω υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα  
δ) διαθέτω τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διάγνωση, επισκευή και αποκατάσταση 
των βλαβών των εγκαταστάσεων και των συστημάτων (αρδευτικών γεωτρήσεων) που 
περιγράφονται στη Διακήρυξη   
ε) έλαβα γνώση της  13/2015 μελέτης και των παραρτημάτων της, των επί τόπου 
συνθηκών του έργου με επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησα, των προδιαγραφών 
εργασιών συντήρησης και των υποχρεώσεων αναδόχου και τα αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 

Ημερομηνία:      ……….2015 

 

                                                                                         Ο – Η Δηλ. 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται 
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 
 
                                                                                          ΑΡΙΔΑΙΑ       /      / 2015 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ 
 
ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» 
 
 
 

Της επιχείρησης ………………………….……………     , έδρα ……………….,  
 

οδός………………………………………. …………..……,        
 

αριθμός………………………….……, τηλέφωνο ……….…………………., fax  
 

……………………………………………………………………………..………….. 
 
 

       

α/α Περιγραφή     Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

Μερικό  
σύνολο 

1 

Συντήρηση και επισκευή 
αρδευτικών γεωτρήσεων 
Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας 
βάση της   13/2015 μελέτη ( και 
των παραρτημάτων της) του 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αλμωπίας 

  23.577,24 23.577,24 

    ΣΥΝΟΛΟ 23.577,24 

   Φ.Π.Α 23% 5.422,76 

   
ΓΕΝ.ΣΥ
ΝΟΛΟ   29.000,00 

 
 

 

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 
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