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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την  εργασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΔΙΟΥ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

  

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007. 

4. Την αναγκαιότητα της εργασία του θέματος 

 

                                          

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται βάσει αυτοψίας και αφορά στις εργασίες συντήρησης τεσσάρων αντλιοστασίων - 

γεωτρήσεων της Δ.Ε. Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου που πρέπει να εκτελεστούν και οι οποίες αποσκοπούν στην ομαλή λειτουργία 

των αντλιοστασίων - γεωτρήσεων. Αναλυτικότερα, οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελεστούν είναι: 

 

1. Αντλιοστάσιο στην Τ.Κ. Βροντού – θέση Κοινή Βοσκή 458:  

• Εξαγωγή υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος ισχύος 90ΗP από βάθος 110μέτρων. 

• Επισκευή υποβρύχιας αντλίας 8” , περιέλιξη και επισκευή υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα 90HP 

• Έλεγχος  ηλεκτρικού  πίνακα (ρυθμίσεις θερμικών, αμπερομετρήσεις, έλεγχος ασυμμετρίας, αποκαταστάσεις – 

μικροεπεμβάσεις) και  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων.  

• Εισαγωγή του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος εντός της γεώτρησης. 

• Δοκιμαστική λειτουργία. 

• Καθαριότητα  χώρου, αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων. 

Τιμή: 4.850€ + Φ.Π.Α. 24% 

 

2. Αντλιοστάσιο στην Τ.Κ. Δίου – θέση Κούτρες: 

• Εξαγωγή υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος ισχύος 125ΗP από βάθος 80μέτρων. 

• Επισκευή υποβρύχιας αντλίας 8” , περιέλιξη και επισκευή υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα 1255HP 

• Έλεγχος  ηλεκτρικού  πίνακα (ρυθμίσεις θερμικών, αμπερομετρήσεις, έλεγχος ασυμμετρίας, αποκαταστάσεις – 

μικροεπεμβάσεις) και  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων.  

• Εισαγωγή του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος εντός της γεώτρησης. 

• Δοκιμαστική λειτουργία. 



• Καθαριότητα  χώρου, αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων. 

Τιμή: 5.500€ + Φ.Π.Α. 24% 

 

3. Αντλιοστάσιο στην Τ.Κ. Βροντούς – θέση Ξηροκάμπι 458 : 

• Εξαγωγή υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος ισχύος 100ΗP από βάθος 110μέτρων. 

• Καθαρισμός (φύσημα -  ανάπτυξη  της γεώτρησης) με πετρελαιοκίνητο κομπρεσέρ αέρα αντίστοιχης ισχύος και 

ανάλογο γερανοφόρο όχημα, σε όλο το βάθος της, έως ότου καθαρίσει τελείως από τις φερτές ύλες και την αιωρούμενη 

λάσπη. 

• Έλεγχος  ηλεκτρικού  πίνακα (ρυθμίσεις θερμικών, αμπερομετρήσεις, έλεγχος ασυμμετρίας, αποκαταστάσεις – 

μικροεπεμβάσεις) και  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων. 

• Εισαγωγή του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος εντός της γεώτρησης. 

• Δοκιμαστική λειτουργία. 

• Καθαριότητα  χώρου, αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων. 

Τιμή: 5.050€ + Φ.Π.Α. 24% 

 

4. Αντλιοστάσιο στην Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα – θέση Μακρή : 

• Εξαγωγή αντλητικού συγκροτήματος για έλεγχο, γενική συντήρηση – επισκευή και επανατοποθέτηση. Η γενική συντήρηση – 

επισκευή περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

• Αντικατάσταση σετ στεγανοποίησης αντλίας (σαλαμάστρας ή μηχανικού στυπιοθλίπτη – τσιμούχες). 

• Αντικατάσταση ωστικών εδράνων (ρουλεμάν) αντλίας. 

• Αντικατάσταση ωστικών εδράνων (ρουλεμάν) κινητήρα. 

• Έλεγχος περιέλιξης κινητήρα και στέγνωμα σε περίπτωση εισροής υδάτων. 

• Έλεγχος κλεμμοκιβωτίου κινητήρα και αντικατάσταση του σε περίπτωση φθοράς.    

• Έλεγχος  ηλεκτρικού  πίνακα (ρυθμίσεις θερμικών, αμπερομετρήσεις, έλεγχος ασυμμετρίας, αποκαταστάσεις – 

μικροεπεμβάσεις) και  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων. 

• Δοκιμαστική λειτουργία. 

• Καθαριότητα  χώρου, αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων. 

Τιμή: 4.600€ + Φ.Π.Α. 24% 

 
 

Συνολικό κόστος εργασιών συντήρησης: 20.000€ + Φ.Π.Α. 24% (4.800€) = 24.800€ 
 

Είναι προφανές οι παραπάνω εργασίες συντήρησης που περιλαμβάνονται στην παρούσα τεχνική έκθεση, είναι εργασίες οι οποίες 

«Δεν συνδέονται άμεσα με το έδαφος ή το υπέδαφος με διαρκή και σταθερό τρόπο, ώστε να θεωρηθούν ότι αποτελούν συστατικό 

του και να μην μπορούν να αποχωρισθούν από αυτό», Δεν συνιστούν Δημόσιο Έργο και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

 

 
 



Η τιμή χρέωσης για την συντήρηση των αντλιοστασίων φαίνεται στον παρακάτω ενδεικτικό προϋπολογισμό:  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Αντλιοστάσιο στην Τ.Κ. Βροντού – θέση 

Κοινή Βοσκή 458: 
1 4.850,00 4.850,00 

2 Τ.Κ. Τ.Κ. Δίου – θέση Κούτρες 1 5.500,00 5.500,00 

3 Τ.Κ. Τ.Κ. Βροντούς – θέση Ξηροκάμπι 458 1 5.050,00 5.050,00 

4 Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα – θέση Μακρή 1 4.600,00 4.600,00 

Σύνολο 20.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 4.800,00 

Συνολική Δαπάνη      24.800,00 

 

 

Η εργασία θα υλοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και του Ν. 4782/2021, τα συμβατικά 

τεύχη, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

 

CPV:45259000-7. 

 

                                                                                                                          

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων 

τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της 

ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

 

 

  


