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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2019 

 
 

1. Το  Γ’ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞ ΜΧ (Αναθέτουσα Αρχή) έχοντας υπ’όψη τις 
οικίες διατάξεις του Ν.4412/16 (Άρθρο 117) προκηρύσσει Συνοπτικό 
Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Αμοιβή για την 
αποσυναρμολόγηση – μεταφορά – επισκευή και εγκατάσταση 2 
υπέργειων μεταλλοδεξαμενών (Μ/Δ), από την περιοχή της Πρέβεζας στην 
περιοχή των Ιωαννίνων», Προϋπολογισμού 47.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).  

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν σχετική Τεχνικοοικονομική 
Έκθεση (Τ.Ο.Ε.) από την έδρα της υπηρεσίας στο Στρδο «Π.ΑΡΕΩΣ», οδός 
Λεωφόρος Στρατού 1Α στη Θεσσαλονίκη, μέχρι την προηγουμένη της 
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο  
2310893281. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00, στην έδρα της ΤΑΞ ΜΧ/Γ’ΣΣ στη Θεσσαλονίκη, με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), επί του Π/Υ της Υπηρεσίας. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, ανεξάρτητοι οικονομικοί φορείς ή 
κοινοπραξίες αυτών, που έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή δημόσιων 
τεχνικών έργων, που αποδεικνύεται με τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην 
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή σε Μητρώο της 
Περιφέρειας για έργα των δύο παραπάνω κατηγοριών και διαθέτουν 
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Οι οικονομικοί φορείς κατά την 
κατάθεση του φακέλου συμμετοχής τους, που θα περιλαμβάνει την οικονομική 
προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, θα συνυποβάλλουν 
υποχρεωτικά το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 
απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή των φυσικών 
προσώπων, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, καθώς και πιστοποιητικό από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι τυχόν πράξεις επιβολής προστίμου, 
για παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας. 

Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων θα πραγματοποιηθεί μόνον αυτοπροσώπως, όπως 
έκαστος νόμιμα εκπροσωπείται, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 
(Ειδικός Φορέας: 1011-202-0000000, ΑΛΕ: 2420301001). Προκαταβολή δεν 
δύναται να χορηγηθεί.  

 



6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αναθέτουσα 
αρχή (Γ’ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞ ΜΧ). 

 

 

  
Θεσσαλονίκη, 14 Ιαν 19 

 
Γ’ΣΣ/NRDC-GR/TΑΞ ΜΧ  ΕΓΣΕ 

   
   
   

Ταξχος Νικόλαος Τριανταφύλλου      Ευστράτιος Στεργίου 

Διοικητής    ΜΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ/Α’ 



 

 
737 ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΡΑΣΘΩΣΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    

ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ:    47.000,00 €    
 

ΘΕΗ:   ΗΩΑΝΝΗΝΑ 
 

ΕΡΓΟ:  ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ – ΜΔΣΑΦΟΡΑ – ΔΠΗ-
ΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 2 ΤΠΔΡΓΔΗΩΝ  ΜΔΣΑΛΛΟΓΔΞΑΜΔ-
ΝΩΝ (Μ/Γ), ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΠΡΔΒΔΕΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΣΩΝ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ. 

 

                                                        ΜΑΤΡΟΓΔΝΓΡΗ,  ΜΑΪΟ 2018 
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ΕΡΓΟ:  ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ - 737 ΔΕ/                        
             ΜΔΣΑΦΟΡΑ – ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑ- Σ. ΕΡΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 
 Ζ 2 ΤΠΔΡΓΔΗΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΓΔΞΑΜΔΝΩΝ 
 (Μ/Γ), ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΠΡΔΒΔΕΑ 
 ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ  
               
 
 

ΣΕΥΝΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ  ΕΚΘΕΗ 
 
 
 

1. ΚΟΠΟ 
 
 Ζ παξνχζα έθζεζε ζπληάρζεθε απφ ηελ 737 ΓΔ/ηαζκφο Έξγσλ 

Κνδάλεο (Λγνο (ΜΥ) Ληφθαο Παληειήο & ΜΤ Μπηγάθεο Αληψληνο) ζε εθηέιεζε 
ηεο Φ.916.2/107/532/.118/30 Μαξ 2018/737 ΓΔ/ΣΜ.ΜΔΛΔΣΩΝ, θαηφπηλ 
ηεο Φ.912.7/23/85907/.259/28 Μαξ 2018/Γ’/NRDC-GR/ΣΑΞ ΜΥ θαη  
αθνξά ζηελ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε δχν (2) κεηαιινδεμακελψλ θαπζίκσλ, 
ρσξεηηθφηεηαο 50m3 έθαζηε απφ ην θπιάθην θαπζίκσλ Πξέβεδαο ζην  ηξδν 
«Τπηγνπ Καηζηκήηξνπ Υαξ.» (8ν ΣΤΠ). 

 
 
2. ΓΕΝΘΚΑ 
 

 Ζ ζχληαμε ηεο ηερληθήο έθζεζεο έγηλε ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α 
34628/1985 ‘’Καζνξηζκφο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, 
δηακφξθσζεο, ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ελαπνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ ησλ εηαηξεηψλ εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ’’ 
(ΦΔΚ 799/Β/31-12-85) θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο Τ.Α Π-7086/Φ5.2/1988. 
 Οη δεμακελέο είλαη θπιηλδξηθέο νξηδφληηνπ άμνλα κε δηάκεηξν 2,80 
m θαη κήθνο 8,60 m. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο είλαη ραιπβνέιαζκα πάρνπο 
6mm.  

 Σν γέκηζκα ησλ δεμακελψλ ζα γίλεηαη κε βπηηνθφξα απηνθίλεηα 
κέζσ κηθξνχ ηκήκαηνο αγσγνχ ζην ζεκείν πιεξψζεσο. Σν γέκηζκα ησλ 
δεμακελψλ θαζψο θαη ε παξνρή πξνο ην γεκηζηήξην ζα γίλεηαη κε δίθηπν 
ζσιελψζεσλ. 

 Οη αθξηβείο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ δεμακελψλ ζα θαζνξηζηνχλ 
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 8ν ΣΤΠ θαη ηνλ επηβιέπνληα 
ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξαπάλσ θαλνληζκνχ. 

 
 
3. ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 
 

3.1 Απνμήισζε θαη κεηαθνξά πθηζηάκελσλ δεμακελψλ 
 

  Απνζχλδεζε εγθαηάζηαζεο (δεμακελέο, αληιία, ειεθηξηθά 
δίθηπα, κεηαιιηθέο εζράξεο, αιεμηθέξαπλν θαη δίθηπα ζσιελψζεσλ), 
κεηαθνξά θαη επαλεγθαηάζηαζε ζηε λέα ζέζε. Καηά ηηο εξγαζίεο 
απνμήισζεο, κεηαθνξάο θαη επαλαζπλαξκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη 
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νη θαλνληζκνί εξγαζηψλ ππφ ζπλζήθεο εθξήμηκεο αηκφζθαηξαο (πρ έιεγρνο 
γηα χπαξμε αηκψλ θαπζίκνπ ζην ρψξν). 
 

 3.2 Δθζθαθέο – ρσκαηνπξγηθά 
  
  Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ βάζεσλ ησλ δεμακελψλ ζα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο εθζθαθέο γηα ηελ κφξθσζε ησλ νξπγκάησλ ζηηο απαηηνχκελεο 
δηαζηάζεηο, κέζα ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ νη δεμακελέο, ε δεμακελή 
απνζηξάγγηζεο, ε δηάλνημή ησλ ηάθξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ 
πξνο ην γεκηζηήξην θαη ζην ζεκείν πιήξσζεο ηεο δεμακελήο θαζψο θαη ηε 
δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ ηνπ γεκηζηεξίνπ. 

  Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη 
νη βάζεηο ζηήξημεο ησλ δεμακελψλ ζα εδξάδνληαη ζε παξζέλν έδαθνο 
νξηδφληην θαη θαιά ηζνπεδσκέλν, ν ζπληειεζηήο θφξηηζεο ζα πξέπεη λα είλαη 
ίδηνο ζε φια ηα ζεκεία ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ησλ δεμακελψλ, γηα λα 
απνθεπρζνχλ νη αλνκνηφκνξθεο θαζηδήζεηο. 
 

 3.3 Δπηρσκαηψζεηο  
  
  Έλα κέξνο ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ απαιιαγκέλν απφ 

πέηξεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίρσζε ησλ θελψλ κεηαμχ ησλ νξπγκάησλ 
θαη ηνηρσκάησλ δεμακελψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ επίρσζε ησλ ηάθξσλ. Ζ 
ζπκπιήξσζε ησλ επηρψζεσλ ζα γίλεη κε ακκνράιηθν πνηακνχ. 

  Ζ επίρσζε ζα γίλεη θαηά ζηξψζεηο πάρνπο 20 εθ. κε 
ηαπηφρξνλε δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε κέρξη ηέιεηαο αξλήζεσο. 

  Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηεί κηα ζηξψζε ππνβάζεσο απφ αξγφ 
πιηθφ ιαηνκείνπ 3Α ηειηθνχ, πάρνπο 20cm, θάησ απφ ην gros- beton ηνπ 
ππζκέλα ηεο δεμακελήο θαζψο θαη φιεο νη απαξαίηεηεο επηρσκαηψζεηο γηα 
ηελ δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ. 

 
 3.4 θπξφδεκα 
 
  Όιεο νη θαηαζθεπέο, φπσο βάζεηο, θξεάηηα, θαλάιηα, βάζε 

αιεμηθέξαπλνπ, νηθίζθνο αληιίαο, πνδαξάθηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ 
ζθπξφδεκα C16/20. ην ζθπξφδεκα ζα πξνζηεζεί ζηεγλσηηθφ κάδαο. 

  Ζ ππφβαζε (gros beton) ζα θαηαζθεπαζζεί απφ άνπιν 
ζθπξφδεκα πάρνπο 10cm. Ζ βάζε ζα είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 
επηθάλεηαο 10X10m, πάρνπο 60 cm θαη ν νπιηζκφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα 
είλαη ράιπβαο S500. 

  Θα θαηαζθεπαζηνχλ ηξία πνδαξάθηα απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα κε ζηεγαλνπνηεηηθή επάιεηςε γηα ηε ζηήξημε θάζε δεμακελήο, 
πάρνπο 40 cm έθαζην. 

  Ζ παξαζθεπή θαη ν έιεγρνο ζθπξνδέκαηνο ζα γίλνπλ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ 
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ηα ζρεηηθά πξφηππα ΔΛΟΣ 

   
 3.5 Δγθαηάζηαζε δεμακελψλ  
 
  Οη δεμακελέο είλαη θπιηλδξηθέο νξηδφληηνπ άμνλα κε δηάκεηξν 

2,80m θαη κήθνπο 8,60m έθαζηε. Θα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζε εληαία 
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ηζηκεληέληα  βάζε πνπ κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηεο βάζεο θαη ησλ δεμακελψλ 
ζα ππάξρεη κεηαιιηθφ παξέκβπζκα (πθηζηάκελεο ζράξεο νη νπνίεο ζα 
κεηαθεξζνχλ καδί κε ηηο δεμακελέο).      

  Οη δεμακελέο ζα ζπγθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε αγσγφ 
δηακέηξνπ 4’’ ν νπνίνο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε θξνπλνχο έιεγρνπ ξνήο.  

  ην πξψην θξεάηην ζα ππάξρνπλ ζηφκηα κε ζσιήλα 11/2’’ γηα 
ηελ εθθέλσζε χδαηνο (απνζηξάγγηζε θαπζίκνπ) 

  ηελ νξνθή ησλ δεμακελψλ, ζα ππάξρεη αλζξσπνζπξίδα κε 
κηα αλαπλεπζηηθή βαιβίδα θαη θινγνζηάηε, έλα δείθηε ζηάζκεο σξνινγηαθνχ 
ηχπνπ θαη ηνλ ζσιήλα πιεξψζεσο δηακέηξνπ 4”. 

  Γηα ηελ εθθέλσζε ησλ δεμακελψλ, ζα εγθαηαζηαζεί ζσιήλαο 
4” ζην θάησ κέξνο ησλ δεμακελψλ κέρξη ην θξεάηην ηεο αληιίαο  θαη ην 
γεκηζηήξην. Δπίζεο ζα ππάξρεη δηάηαμε by bass ζην ζεκείν ζχλδεζεο ηεο 
αληιίαο. 

  Ζ ξνή ηνπ θαχζηκνπ πξνο ην γεκηζηήξην ζα γίλεηαη κε αληιία 
κε ην θαηάιιειν δίθηπν ζσιελψζεσλ, (ην δίθηπν ζσιελψζεσλ  ζα 
κεηαθεξζεί  καδί κε ηηο δεμακελέο) Ο αγσγφο πιεξψζεσο ηεο δεμακελήο 
δηακέηξνπ 4’’ ζα πξνζαξκνζηεί επί ησλ δεμακελψλ κε θνριίσζε ηνπ  ή εληφο 
ηεο κε αληίζηνηρεο κνχθαο. 

  Οη δεμακελέο ζα γεηψλνληαη απφ ζηδεξνζσιήλα 
γαιβαληζκέλε δηαηνκήο 1 1 / 2’’ θαη κήθνπο 2000 mm θαη ιάκα γαιβαληζκέλε 
30*3 mm. Σν ζχζηεκα γείσζεο ησλ δεμακελψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
πξφηππα ΔΛΟΣ HD384, BS EN 60079 θαη BS 6651. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε 
ηεο δεμακελήο θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ θξεαηίνπ γεθπξψλνληαη ζην ζχζηεκα 
ηξηγψλνπ γείσζεο πξνζηαζίαο ησλ δεμακελψλ κε γπκλφ πνιπθισληθφ 
ράιθηλν αγσγφ γείσζεο κέζσ αθξνδεθηψλ (θνο) ψζηε λα επηηπγράλεηαη 
αληίζηαζε γείσζεο κηθξφηεξε ησλ 5 Ω. 

  Ζ ιάκα ζα πξνζαξκνζηεί επί ηνπ ζηδεξνζσιήλα δηα 
γαιβαληζκέλνπ πεξηιαίκηνπ (θνιάξνπ) γεηψζεσο. ν άιιν άθξν ηεο ε ιάκα ζα 
θέξεη δηάηαμε νπήο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο επί θνριία ηνπ θαιχκκαηνο ηεο 
αλζξσπνζπξίδαο ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζεκεία επαθήο ζα είλαη επηκειψο 
αζπξηζκέλα. 

  Κνληά ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεμακελψλ ζα θαηαζθεπαζηεί 
βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, δηαζηάζεσλ 40Υ40 cm θαη βάζνπο 1 m, 
πάλσ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζεί ην αιεμηθέξαπλν πνπ ζα κεηαθεξζεί. 

 
 3.6 Δγθαηαζηάζεηο αγσγψλ 
 
  Οη αγσγνί θαπζίκνπ, φπσο αγσγφο πιεξψζεσο ησλ 

δεμακελψλ θαη ν αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηνπ γεκηζηεξίνπ ζα κεηαθεξζνχλ απφ 
ηελ παξνχζα ηνπνζεζία, θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ, ζπλδεζνχλ κε ηηο δεμακελέο 
κε ζπγθφιιεζε θαη ππελδεδπκέλνη κε πιαζηηθή ηαηλία. Καη νη δχν παξαπάλσ 
αγσγνί ζα είλαη ππφγεηνη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 70 cm.  Ζ ξνή ηνπ θαπζίκνπ 
πξνο ην γεκηζηήξην ζα γίλεηαη κε ειεγρφκελε πίεζε. Έιεγρνο κε πξεζνζηάηε 
ξνήο. 

  Οη αγσγνί πξνο ηελ δεμακελή απνζηξάγγηζεο ζα είλαη 
δηακέηξνπ 1 ½” επίζεο θαιπκκέλνη κε πιαζηηθή αλζεθηηθή ηαηλία πνπ ζα 
επηηπγράλεη θαιή κφλσζε ηνπ αγσγνχ. 

  Οη ζπλδέζεηο ησλ αγσγψλ πνπ νδεχνπλ πξνο ην εζσηεξηθφ 
ησλ δεμακελψλ ζα γίλνληαη κέζσ ζηνκίσλ κε θιάληδεο θαη θξνπλψλ ειέγρνπ 
ξνήο  αληίζηνηρσλ δηακέηξσλ. 



Μεηαθοπά δύο (2) μεηαλλοδεξαμενών 50m3 έκαζηη ζηο 8ο ΤΥΠ           ειίδα 5 
 

  Ζ φιε ζπλδεζκνινγία ησλ ζσιελψζεσλ ζα εμαζθαιίδεη 
πιήξε ζηεγαλφηεηα κεηαμχ ησλ ζπλδεφκελσλ κεξψλ θαη δπλαηφηεηα εχθνιεο 
απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε. 

  Ζ πξνζηαζία ησλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη αθξηβψο φπσο 
πξνβιέπεηαη γηα ηηο δεμακελέο θαη επηπιένλ, νη ζσιελψζεηο ζα εγθηβσηηζηνχλ 
εληφο ζηξψκαηνο άκκνπ 25 cm. 

 
 3.7 Γίθηπν Ππξφζβεζεο 
 
  Σν δίθηπν ππξφζβεζεο ζα θαηαζθεπαζηεί κε πιαζηηθή 

ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ HDPE PE 100 3εο γεληάο δηακέηξσλ: Φ50mm 
πάρνπο 3,7mm  PN 12.5atm,  

  Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ 3 θξεάηηα επηζθέςεσο 
δηθηχνπ αλά 50 κέηξα έθαζην, δηαζηάζεσλ 45ρ45cm  ζηα ζεκεία ζχλδεζεο 
ηνπ λένπ δηθηχνπ κε ην πθηζηάκελν, θαζψο θαη θξνπλνί ειέγρνπ ξνήο.   

  ηνλ ππζκέλα ηνλ θξεαηίσλ ππξφζβεζεο, θαη ησλ πιεπξηθψλ 
επηθαλεηψλ ζα γίλεη δηάζηξσζε κε ζθπξφδεκα ηχπνπ C16/20 

  Οη δηαζηάζεηο ηνπ νξχγκαηνο ζα είλαη 40Υ60 cm θαη γηα ηνλ 
εγθηβσηηζκφ ηνπ αγσγνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί άκκνο. Ζ πξψηε ζηξψζε 
πάρνπο 10cm ζα ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ην KB ηνπ αγσγνχ κέρξη ηνλ 
ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο, ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηείηαη ν αγσγφο θαη ζα 
θαιχπηεηαη κε άκκν πάρνπο 10cm.  

  ηε ζπλέρεηα ε επίρσζε ησλ ζθακκάησλ ζα γίλεη κε πξντφληα 
εθζθαθήο εθφζνλ θξίλνληαη θαηάιιεια απφ ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ. 

  
 3.8. Αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 
 
  Σα αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα κεηαθεξζεί θαη ζα ζπλδεζεί ζην 

λέν δίθηπν. Δίλαη ειεθηξνθίλεην, θαηάιιειν γηα θαχζηκν F-54 (πεηξέιαην) θαη 
ν αξηζκφο ζηξνθψλ είλαη 1450 ζηξ/min. 
  Ζ αληιία ζα θέξεη εηδηθή δηάηαμε BY-PASS κε εηδηθή βαιβίδα 
πνπ ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηεο πίεζεο ην θαχζηκν λα δηέιζεη κέζσ ηνπ BY- 
PASS ε άιιεο ηζνδχλακεο δηάηαμεο. 

  Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηεί νηθίζθνο γηα ην ρψξν ηεο αληιίαο 
δηαζηάζεσλ 1.50 X 1.50m πεξίπνπ θαη χςνπο 2.00m. Ο θέξσλ νξγαληζκφο 
ηνπ ζα είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

  Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ νηθίζθνπ ζα θαζνξηζηεί επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 8ν ΣΤΠ. 

 
 3.9 Γεκηζηήξην βπηηνθφξσλ  
   
                 Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ γεκηζηεξίνπ ζα 

πεξηιακβάλεη φιν ηνλ απαηηνχκελν ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, γείσζε 
γεκηζηεξίνπ, ξάκπα ππεξπςσκέλε θαη ζηεγαζκέλε. Δπίζεο ην δάπεδν θαη ε 
θιίκαθα ηνπ ζα θαηαζθεπαζηεί κε αληηνιηζζεηηθή βηνκεραληθή ζράξα.  

    Ζ θαηαζθεπή ηνπ Γεκηζηεξίνπ ζα γίλεη κε βξαρίνλα θφξησζεο 
ηχπνπ Silea, δηακέηξνπ 3’’ θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο 10 Bar ζα είλαη 
εμνπιηζκέλν κε αληιία ηχπνπ Gromer, κε ηελ απαηηνπκέλε δηάηαμε αγσγψλ 
(by bass, επηζηφκηα ειέγρνπ ξνήο, αλεπίζηξνθν ξνήο θαζψο θαη κεηξεηέο 
ξνήο).  

   
 3.10 Ζιεθηξνινγηθή Δγθαηάζηαζε 
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  Όιε ε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ζα είλαη ζηεγαλή θαη 
ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 384 θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχ 
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

  Ζ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηεο αληιίαο ζα γίλεη 
αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη: Ζιεθηξηθφ δηαθφπηε αθίμεσο II P 
63A, ηξεηο αζθάιεηεο 63Α, Γηαθφπηε αζηέξα ηξίγσλν 50 Α, αζθάιεηεο 10 Α 
γηα θσηηζκφ θαη 16 Α γηα ξεπκαηνδφηεο, ζηεγαλά θσηηζηηθά, θαισδηψζεηο θαη 
δηαθφπηεο. 

  Καιψδηα παξνρήο ηζρχνο ΝΤΤ 5x2,5 mm2 θαη ΝΤΤ 5x1,5 
mm2. 

  Όια ηα θαιψδηα ζα δηέξρνληαη κέζα απφ πιαζηηθνχο PVC 
πξνζηαηεπηηθνχο ζσιήλεο δηακέηξνπ Ø 100 θαη Ø 50 θαηά πεξίπησζε. ε 
πεξίπησζε δηαθιάδσζεο ή αιιαγήο θαηεχζπλζεο γηα ηα ππφγεηα ηκήκαηα ησλ 
θαισδηψζεσλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηεγαλά θξεάηηα (πιαζηηθά κε θαπάθη 
βαξέσο ηχπνπ). 

  Γηαθφπηεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε πεξίπησζε αλάγθεο 
(emergency button) IP65 κε ζήκαλζε CE. 

  Κηβψηην ειεθηξηθνχ πίλαθα: κεηαιιηθφ, ζηεγαλφ IP54, 
ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 60x40 εθαηνζηά. Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ δηαθφπηεο θαη ηα ινηπά απαξαίηεηα πιηθά ειεθηξνινγηθήο 
ζχλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (αληιίεο, θψηα, ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δηαξξνψλ). 

  
   
4. ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ 
 
 Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, εθηηκάηαη φηη ζα 

αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 47.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, 
απξνβιέπησλ θαη ΦΠΑ 24%. 
 

Α/Α ΕΘΔΟ ΕΡΓΑΘΑ Ε/Μ 
ΠΟΟ- 
ΣΗΣΑ 

ΣΘΜΗ  
ΜΟΝ.  

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
Δζθαθέο ζε πάζεο θχζεσο έδαθνο κε 
απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ 

m3 150 3,00 450,00 

2. Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ m3 100 4,00 400,00 

3. Δπίρσζε κε ζξαπζηφ πιηθφ m3 10 12,00 120,00 

4. Άνπιν ζθπξφδεκα C12/15, κε μπιφηππνπο m3 5 70,00 350,00 

5. 
Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 κε νπιηζκφ S 
500 θαη μπιφηππνπο 

m3 60 170,00 10.200,00 

6. 

Απνζχλδεζε, κεηαθνξά θαη επαλαζπλαξ-
κνιφγεζε ησλ πιηθψλ (δεμακελέο, ζσιελψ-
ζεηο, εζράξεο, αληιία, αιεμηθέξαπλν) κε 
ρξήζε-κίζζσζε θαηάιιεισλ νρεκάησλ – 
κεραλεκάησλ  

θ.α 1 4.000,00 4.000,00 

7. Καηαζθεπή γεκηζηεξίνπ βπηηνθφξσλ θ.α 1 7.000,00 7.000,00 

8. 
Καηαζθεπή νηθίζθνπ αληιηνζηαζίνπ πνπ 
πεξηιακβάλεη ηελ αληιία πεηξειαίνπ θαη 
ινηπφ εμνπιηζκφ. 

θ.α 1 4.000,00 4.000,00 

9. 
Γίθηπν Ππξφζβεζεο (αγσγφο ζσιήλα 
πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο PE 100 HDPE Φ 
32 mm  

m 150 3,00 450,00 
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10. 
Παξειθφκελα ζχλδεζεο, θνριησηά 
εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη θξνπλνί ειέγρνπ 
ξνήο, ηαρχθιεηζηα 

ηεκ. 8 15,00 120,00 

11. 

Ζιεθηξνινγηθή ζχλδεζε αληιίαο πεηξειαίνπ 
θαη ειεθηξνινγηθνχ δηθηχνπ κήθνπο 150m γηα 
ηελ παξνρή ηξηθαζηθνχ ξεχκαηνο θαη 
ηνπνζέηεζε αιεμηθέξαπλνπ. 

θ.α 1 3.000,00 3.000,00 

12. 
Φξεάηηα δηαζηάζεσλ 45Υ45 cm ζπκπεξη-
ιακβαλνκέλσλ ρπηνζίδεξψλ θαιπκκάησλ 
βαξέσο ηχπνπ 

ηεκ. 3 180,00 540,00 

13. 
Δξγαζίεο απνζπλαξκνιφγεζεο – 
ζπλαξκνιφγεζεο ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ 
δηθηχνπ θαη ησλ γεηψζεσλ ησλ δεμακελψλ. 

θ.α 1 4.000,00 4.000,00 

ΑΞΗΑ ΔΡΓΑΗΩΝ 34.630,00 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ  3.273,23 

ΤΝΟΛΟ 37.903,23 

Φ.Π.Α. 24% 9.096,77 

ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ 47.000,00 

 
 

5. ΓΕΝΘΚΟΘ ΟΡΟΘ – ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΣΕΥΝΘΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
 α. Όια ηα πιηθά ζα είλαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα θαηαζθεπαζηψλ, 
πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε «CE» θαη θαιχπηνληαη κε πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ ή 
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ κε άιια δηεζλή πξφηππα. 
 
 β. Όια ηα πιηθά ή κεραλήκαηα ή ζπζθεπέο ζα ζπλνδεχνληαη κε 
ηερληθά θπιιάδηα πξνδηαγξαθψλ - πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηα 
ηζρχνληα πξφηππα, ζα είλαη Α’ πνηφηεηαο, θαηλνχξγηα (φρη ρξεζηκνπνηεκέλα ή 
αλαθαηαζθεπαζκέλα), ζα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία 
ζα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε θαη ζα ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν κφλν κεηά 
απφ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο. 
 
 γ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ηερληθήο έθζεζεο, ζηελ νπνία 
επηζπλάπηεηαη ην παξφλ, ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε δαπάλε 
ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη δελ απνηειεί ηελ ηειηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ. 
 
 δ. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ηερληθήο έθζεζεο 
θαηά ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/16 ή ηεο παξαγξ. 2 α(1) ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 
Π.Γ. 378/87, φιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνιάβνπ φηη έιαβε γλψζε ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη 
ησλ γεληθψλ φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο, πξνθεηκέλνπ νη 
πξνζθνξέο λα αλαθέξνληαη ζην ίδην ηερληθφ αληηθείκελν θαη πξνδηαγξαθέο θαη 
λα είλαη ζπγθξίζηκεο. 
 
  ε. Οη ελδηαθεξφκελνη εξγνιάβνη, γηα λα είλαη δεθηνί απφ ηελ 
Τπεξεζία, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα 
Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ), πνπ ηεξνχληαη απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ ηνπ 
Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ (πξψελ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) ή ζηα Μεηξψα 
Δκπεηξνηερλψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, αλάινγα κε ην πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ 
θαηεγνξία (πρ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ, Ζ/Μ, θιπ) ηνπ έξγνπ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο 
θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ηνπο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ 
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νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζα 
ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή 
ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, θαζψο θαη 
πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ 
πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο Ννκνζεζίαο. 
 

 ζη. ηηο ηηκέο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
παξνχζαο ηερληθήο έθζεζεο πεξηιακβάλνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 7ζ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.4412/16. 

     
Μαπξνδέλδξη,    Μάηνο 2018 
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