
 

 

 

                                      

  

 

 

 

 
 
         ΝΙΚΑΙΑ –ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
   Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για τη συντήρηση 
των αντλιών των γεωτρήσεων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Τοποθέτηση ανοξείδωτης αντλίας υποβρύχιας 4HP/380V με μέγιστο μανομετρικό 115 
μέτρα και παροχής 10 κυβικά μέτρα ανά ώρα. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια 
του είδους. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τοποθέτηση βάσης οριζόντιας διάταξης από ethalon ύψους 50cm για την αντλία. Στη τιμή 
περιλαμβάνεται και η προμήθεια του είδους. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα ισχύος και αυτοματισμού που περιλαμβάνει καλώδιο 
άνθυγρο διπλής επένδυσης (4Χ2,5/10mmΧ1,40), καλώδιο ΝΥΥ άνθυγρο διπλής 
επένδυσης για ηλεκτρόδια στάθμης (3Χ1,5/10mΧ0,65), 3 ηλεκτρόδια στάθμης κρεμαστά και 
πιεσοστάτης οθόνης. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τοποθέτηση πιεστικού δοχείου 300lt, 10bar με μανόμετρο γλυκερίνης. Στη τιμή 
περιλαμβάνεται και η προμήθεια του είδους. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Τοποθέτηση πιεστικού δοχείου 100lt, 10bar με μανόμετρο γλυκερίνης. Στη τιμή 
περιλαμβάνεται και η προμήθεια του είδους 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Τοποθέτηση μεταλλ. καμπύλης 1 και ¼’’. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του 
είδους. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

Τοποθέτηση μεταλλ. βαλβίδας αντεπιστροφής 1 ¼΄΄. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η 
προμήθεια του είδους. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τοποθέτηση μεταλλ.  μαστού 1 ¼΄΄  . Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του είδους. 
                                                                  

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Τοποθέτηση πλαστ. σωλήνα Φ40/16 atm.   Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του 
είδους. 
                                                  

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Τοποθέτηση πλαστ. ρακόρ Φ40 X 1 ¼΄΄.  Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του 
είδους. 
                                

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Τοποθέτηση πλαστ. γωνίας  Φ40.   Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του είδους. 
                                          

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Τοποθέτηση μεταλλ. τάφ 1 ¼΄΄ .  Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του είδους. 
                                                                  

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Τοποθέτηση μεταλλ. σωληνομαστού  1 ¼΄΄ Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του 
είδους. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

Τοποθέτηση μεταλλ. βάνας σφαιρικής  1 ¼ ΄΄ . Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια 
του είδους. 
                                                                              
ΑΡΘΡΟ 15ο 

Τοποθέτηση μεταλλ. γωνίας 1 ¼ ΄΄.  Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του είδους. 
                                                                              
ΑΡΘΡΟ 16ο 

Τοποθέτηση μεταλλ. φρεατίου 110εκ.Χ110εκ. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του 
είδους. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο 

Διάφορες  εργασίες για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο 

Μανόμετρο αέρος 100 – 500(Lt) 14mm. 
 
 
Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε 9.992,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% . 
 
 
       
     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                        Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 
  ΚΑΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                                              ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
    ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ                                                          ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
                                                                                         ΒΑΘΜΟΣ Α΄ 



 

                           
                                                ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
    Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για τη 
συντήρηση των αντλιών των γεωτρήσεων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9.992,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  
     
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στην προμήθεια και τοποθέτηση  των 
εξαρτημάτων  σε διάστημα τριών  (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο 
χώρος θα υποδειχθεί από την διεύθυνση Πρασίνου.  
Η εργασία θα γίνεται πάντα παρουσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις γεωτεχνικού 
υπαλλήλου της Διεύθυνσης.  
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους 
υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
Εάν η εργασία  δεν πραγματοποιείται  σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή 
εμφανίζει  κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει αυτές, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Εάν ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου.  
   Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου, 
fax, e-mail καθώς και προνομιακή μεταχείριση σε κάθε νέα αγορά.  
   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
   Η προσωρινή και οριστική παραλαβή, θα γίνει  με το πέρας του χρονικού διαστήματος 
εντός του οποίου εκτελέστηκαν οι ποσότητες των εργασιών παρουσία του αναδόχου. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του 
παραλαμβανομένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών 
ανωμαλιών αυτού. 
   Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, 
εντός της από της ίδιας οριζομένης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 
προσφερότερο  με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

   
.  
  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                                                                                                   
 
 
ΚΑΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                                                     ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                             
  ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ                                                                 ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
                                                                                              ΒΑΘΜΟΣ Α΄ 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

     Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Αντλία 4HP/380V 5 660,00 3.300,00 

2 Βάση στήριξης αντλίας 3 185,00 555,00 

3 Ηλεκτρικός πίνακας αντλίας 3 376,00 1.128,00 

4 Πιεστικό δοχείο 300 λίτρων 3 400,00 1.200,00 

5 Πιεστικό δοχείο 100 λίτρων 1 250,00 250,00 

6 Καμπύλη 1 και 1/4'' 4 12,00 48,00 

7 Βαλβίδα αντεπιστροφής 1 και 1/4'' 3 17,00 51,00 

8 Μαστός 1 και 1/4'' 10 4,00 40,00 

9 Σωλήνας Φ40/16 bar 15Μ 2,50 37,50 

10 Ρακόρ Φ40Χ1και1/4'' 6 4,50 27,00 

11 Γωνία Φ40 6 7,00 42,00 

12 Ταφ 1 και 1/4'' 6 6,50 39,00 

13 Σωληνομαστό 1 και 1/4'' 6 3,50 21,00 

14 Βάνα σφαιρική 1 και 1/4'' 5 19,00 95,00 

15 Γωνία 1 και 1/4"" 6 7,50 45,00 

16 Μεταλλικό φρεάτιο  6 140,00 840,00 

17 Χωματουργικές εργασίες 1 100,00 100,00 

18 Μανόμετρο αέρα 20 12,00 240,00 

          

    ΣΥΝΟΛΟ    8.058,50 

    ΦΠΑ 24% 1.934,04 

          

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ   9.992,54 

          

     

     

     

     

                   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ         Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

     

              ΚΑΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΠΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

           Τ.Ε ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

  
ΒΑΘΜΟΣ Α' 

 


