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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α ΥΑΛΚΙΔΑ , 27/2/2018 

ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε  Η 

 

Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο είλαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη δηάγλσζε ησλ εθηάθησλ 

Ηιεθηξνινγηθώλ βιαβώλ θαη επίβιεςε ηειερεηξηζκνύ ησλ Αληιηνζηαζίσλ Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ 

Γ.Δ. Λειαληίνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν : «Καηαζθεπή Γηθηύνπ 

Απνρέηεπζεο Οηθηζκνύ Βαζηιηθνύ», ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε από ην ΔΠΑ 2007- 2013, έρνπλ 

ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ηα Αληιηνζηάζηα Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ ηεο αληίζηνηρεο Γ.Δ.  

 

Οη εξγαζίεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζα θαιύπηνπλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο & ειέγρνπ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ , ηελ επίβιεςε ηνπ ηειερεηξηζκνύ θαη ηε δηάγλσζε ησλ αηηηώλ ησλ βιαβώλ ην 

ηαρύηεξν δπλαηό όηαλ ζπκβαίλνπλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο.  

Σνλίδεηαη όηη ε δηάγλσζε ησλ βιαβώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή 

εληόο ηνπ 24ώξνπ, όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αββαηνθύξηαθσλ θαη 

αξγηώλ.   

 

Οη πάγηεο κεληαίεο εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινύληαη είλαη νη αθόινπζεο : 

 Έιεγρνο νξζήο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

δειαδή ειεθηξηθώλ πηλάθσλ, αληιηώλ & θσηηζκνύ. Θα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο ηηκήο 

ησλ ξπζκηδόκελσλ ζηνηρείσλ (ρξνλνδηαθόπηεο, θινηεξνδηαθόπηεο, ζεξκηθώλ, πηεδνζηαηώλ 

θιπ). 

 Έιεγρνο γηα ζθάικαηα ζηνπο πίλαθεο. 

 Θα ηίζνληαη ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία νη αληιίεο, ζα κεηξνύληαη νη απνξξνθνύκελεο 

εληάζεηο θαη ζα ζπγθξίλνληαη κε ηηο νλνκαζηηθέο ηηκέο θαη ηελ ξύζκηζε ησλ ζεξκηθώλ. 

 Ωκνκέηξεζε όισλ ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ γηα έιεγρν ηπρόλ δηαξξνώλ. 

 Έιεγρνο νξζήο θαη αζθαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνύ.  
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Ο έιεγρνο ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ην εθάζηνηε αληιηνζηάζην ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην θεθάιαην ησλ επαλειέγρσλ ηνπ πξόηππνπ ELOT 

HD 384.  

Η παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ ζπληήξεζε ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο πνπ νξίδεη ν 

θάζε θαηαζθεπαζηήο γηα ηα κνληέια ηνπ ζηελ Διιάδα. Η ζπληήξεζε απαηηείηαη ππνρξεσηηθά από 

ηνλ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή, ώζηε λα πεηπραίλεηαη ε νκαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 

δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ ησλ αληιηνζηαζίσλ, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ. 

Παξάιιεια ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο ζα πξνβαίλεη ζηελ παξνρή ηερληθώλ ιύζεσλ θαη 

ζπκβνπιώλ πξνο ηελ ππεξεζία γηα ζέκαηα πνπ ηνπ ζέηνληαη από απηήλ. 

Λόγσ αλεπάξθεηαο εμεηδηθεπκέλσλ αδεηνύρσλ ειεθηξνιόγσλ ζηελ Τπεξεζία Απνρέηεπζεο, 

πξνηείλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο σο άλσ παξνρήο ππεξεζίαο για διάζηημα 

ηεζζάρων (4)  μηνών, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 328 ηνπ Ν4412/2016  , δηόηη ε δαπάλε 

δελ ππεξβαίλεη ην ρξεκαηηθό όξην πνπ θαζνξίδεηαη κε ην Ν4412/2016 (άξζξν 328, παξ 1 – ΦΔΚ 

Α14/08-08-2016).  

 

Ωο ρξόλνο έλαξμεο νξίδεηαη ν ρξόλνο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 

ηελ Γ.Δ. Λειαληίνπ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα ηα παξαθάησ αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο 

Αθαζάξησλ : 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΣΙΟΤ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΕΜ. ΑΝΣΛΙΩΝ/ΙΥΤ (KW) 

1 ΑΝΣΛΘΟΣΑΘΟ Α1 ΛΈΤΚΑΝΣΘΟΤ 2 Υ 22 

2 ΑΝΣΛΘΟΣΑΘΟ Α2 ΑΓ. ΝΘΚΟΛΑΟΤ (ΜΠΟΤΡΣΖΘ) 2 X 15 

3 ΑΝΣΛΘΟΣΑΘΟ Α3 - ΘΕΗ ΜΑΝΣΡΘ 2 X 22 

4 ΑΝΣΛΘΟΣΑΘΟ Α3’ – ΣΟΠΘΚΟ Ν. ΛΑΜΦΑΚΟΤ 2 Υ 3 

5 ΑΝΣΛΘΟΣΑΘΟ Α5 ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟΤ 2 Υ 22 

6 ΚΕΝΣΡΘΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΟ Κ.Λ.Υ. 

 

Με βάζε ηελ ππ’ αξηζκ 157/2013 ΑΓ ΓΔΤΑΥ ζην ηκήκα Η/Μ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ Η/Μ έρεη ηνπνζεηεζεί έλαο (1) 

Ηιεθηξνηερλίηεο Γ.Δ. ελώ παξάιιεια ζύκθσλα κε ηελ 196/2012 ΑΓ ΓΔΤΑΥ ζηνλ ΟΔΤ 

πξνβιέπνληαη 6 ζέζεηο Ηιεθηξνηερλίηεο Γ.Δ.. Ο δεύηεξνο Ηιεθηξνηερλίηεο Γ.Δ πνπ ππεξεηεί ζηελ 

ππεξεζία απαζρνιείηαη ζην Γξαθείν Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο Βηνινγηθώλ ηαζκώλ ζύκθσλα κε 

ηελ 157/2013 ΑΓ ΓΔΤΑΥ. 
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Δίλαη πξνθαλέο όηη ην ππάξρνπλ πξνζσπηθό , έλαο ειεθηξνηερλίηεο Γ.Δ πνπ ππεξεηεί ζην 

γξαθείν ιεηηνπξγίαο & ζπληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ Η/Μ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ,  

ηνπ ζπλόινπ ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ.  

 

Ο πάξνρνο ζα πξέπεη επί ποινή αποκλειζμού λα δηαζέηεη ηα θάησζη ηππηθά προζόνηα : 

 

1. Ηλεκηρολόγος κε Άδεηα ειεθηξνιόγνπ Α΄ εηδηθόηεηαο, 1εο νκάδαο (Π.Γ. 108/2013) ή ηελ 

παιαηόηεξε  άδεηα ειεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε Γ΄ εηδηθόηεηαο 1εο θαηεγνξίαο (Β.Γ. 14/37) & 

παξάιιεια εγθαηαζηάηε Σ΄ εηδηθόηεηαο 1εο θαηεγνξίαο (Β.Γ. 14/37) ή Πηστιούτος 

Ηλεκηρολόγος Μητανικός Σ.Ε., ή Πηστιούτος ιζοδύναμης ειδικόηηηας κε ίδηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα. 

 

2. Διεηή ηοσλάτιζηον εμπειρία ζε παξόκνηεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο κε απηέο πνπ 

ζα απαζρνιεζεί ζηελ Τπεξεζία, ήηνη ζε αληιηνζηάζηα θαη ινηπέο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο 

απνρέηεπζεο, ζε ζπζηήκαηα θίλεζεο κε νκαινύο εθθηλεηέο (soft starters) θαη ξπζκηζηέο 

ζηξνθώλ (inverters), ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνύ κε πξνγξακκαηηδόκελνπο ινγηθνύο ειεγθηέο 

(PLC) θαη αζύξκαηεο επηθνηλσλίεο (Ethernet). Η απόδεημε ηεο εκπεηξίαο ηεθκεξηώλεηαη κε 

βεβαηώζεηο από ηνλ εξγνδόηε θαη αληίγξαθα ησλ ππνγξαθζέλησλ ζπκθσλεηηθώλ. 

 

        CPV : 50324200-4 Τπηρεζίες προληπηικής ζσνηήρηζης 

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ ελ ιόγσ παξνρή ππεξεζίαο δε ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ                 

€ 4.500,00 (τωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει ιζόποζα ηον Κ.Α. 620714 ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

επηρείξεζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018. Ο ΦΠΑ ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 54006224 

 

                                           ΥΑΛΚΙΔΑ , ___/2/2018 

                                                                      ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

              Ο ΤΝΣΑΞΑ                            Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ                                  Ο Γ/ΝΣΗ 

                                                              Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ                                      Σ.Τ./Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

    

                                                       

       ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΠΩΝΗ                                ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ                                   ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

      ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ                            ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ                                     ΠΟΛ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ 




