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ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ         
  96 Α∆ΤΕ «ΧΙΟΣ»                 
  ΑΛΧΙΑΣ ΛΟΧΟΥ                  
  Τηλ εσωτ. 4302                 
ΚΟΙΝ.: 96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ – ∆ΟΙ Φ.600/191/4180           
  Σ.624 
  Χίος,18 ∆εκ 17 
 
ΘΕΜΑ:  Συµβάσεις – ∆ιαγωνισµοί 
 
ΣΧΕΤ.: α. Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστι-
κού των Ε∆».  

 β. Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Ε-
θνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατά-
ξεις». 
 γ. Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις». 
 δ. Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε-
ποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

ε. Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών». 

στ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2300) 
«Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα 
της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών 
που εξαρτώνται από αυτές». 

ζ. Φ.814.1/426/544969/Σ.4743/08 ∆εκ 17/ ΓΕΣ/Γ2(∆ΥΠΠΕ)/1α 
 

1. Έχοντας υπόψη: 
 

α. Τις διατάξεις των (α) έως και (στ) σχετικών 
 
β. την (ζ) όµοια Εντολή ∆ιενέργειας ∆απάνης µε Α∆Α : ΨΒ816-

ΧΨΝ 
 

Π ρ ό σ κ λ η σ η  Ε κ δ ή λ ω σ η ς  Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς  
 
Ο ΛΣ/96 Α∆ΤΕ προτίθεται να προβεί στην Απευθείας Ανάθεση µε κριτήριο, την  
οικονοµική προσφορά, µε σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη «Παρο-
χή υπηρεσιών για την εκτέλεση µηνιαίας συντήρησης - επισκευής στο σύ-
στηµα αποχέτευσης ΚΥΤ Χίου», εκτιµώµενης αξίας τριών χιλιάδων πεντακο-
σίων ευρώ (3.500,00€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 17% και λοιπών νοµίµων 
κρατήσεων υπέρ τρίτων. 

 
 2. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών: Οι ενδιαφερόµενοι 
παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονοµική προσφορά τους σύµφωνα µε το 
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υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Α», που είναι αναπόσπαστο της παρούσας πρό-
σκλησης, σε σφραγισµένο φάκελο, µε τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω 
έως και την Πέµπτη  21 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 12:00 στο 4ο Γραφείο του ΛΣ/96 
Α∆ΤΕ (Στρατόπεδο Γκιάλα). Οι προσφορές που θα υποβληθούν µετά την καθορι-
σµένη ηµεροµηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσµες και δεν θα αξιολογηθούν. 
 
 3. Σύνταξη προσφορών: Στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 
 
  α. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 
 
  β. Ο αριθµός της πρόσκλησης. 
 
  γ. Η καταληκτική ηµεροµηνία.  
 
  δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
 4. Η ανάθεση θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής, (χαµηλότερη τιµή) 
πλέον ΦΠΑ. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό της δαπάνης α-
πορρίπτονται ως µη αποδεκτές. 
 
 5. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.∆.Ε., της ΣΑΕ  737/2, µε 
κωδικό 2017ΣΕ73720000. 
 
 6. Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπο-
γραφή της σύµβασης  θα  πρέπει  να  προσκοµίσει,  εντός εύλογου  χρονικού  δια-
στήµατος,  τα   εξής δικαιολογητικά  όπως περιγράφονται  παρακάτω: 
 
  α. Απόσπασµα   του   Ποινικού   Μητρώου.   Η   υποχρέωση   
προσκόµισης   του   ως   άνω αποσπάσµατος αφορά: 
 
   (1) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών ε-
ταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές. 
 
   (2) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόε-
δρο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου. 
 
   (3) Στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό 
πρόσωπο. 
 
Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος 
ποινικού µητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτού-
νται από τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς 
ή και την σύµβαση για την εν λόγω πρόσκληση. 
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  β. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικείας ∆.Ο.Υ. 
 
  γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ. 
 
  δ. Γνωστοποίηση µε υπεύθυνη δήλωση του τραπεζικού λογαρια-
σµού του δικαιούχου σε µορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φω-
τοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο 
λογαριασµός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο. 
 
  ε. Νοµιµοποιητικά έγγραφα επιχείρησης. 
  
 7. Πληρωµή Αναδόχου: Η πληρωµή των τιµολογίων θα πραγµατοποι-
ηθεί από το Ζ΄ ΕΛ∆ΑΠ, µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος ΠΣΥΠΠΟ∆Ε. 
 
 8. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών στο 4ο Γρα-
φείο του ΛΣ/96 Α∆ΤΕ,  τηλ.2271084100, Εσωτ: 4302 και στο  email:                          
christougeo1@gmail.com . 
 
 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«A» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
«Β»  Πίνακας των υπό Προµήθεια Υλικών/Υπηρεσιών 
«Γ»  Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 

 Υπλγός (ΠΖ) Παντελής Γκιάλης 
   Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  
  

Υπλγος (ΠΖ) Ιωάννης Γεωργούλης  
         Αξκός 4ου Γραφείου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600/191/4180/Σ.624  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 

 
«Παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση µηνιαίας συντήρησης - επισκευής 
στο σύστηµα αποχέτευσης ΚΥΤ Χίου» 
    
 Εταιρεία: 

 
 

Για την Εταιρεία, 
 

ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ         
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4ο Γραφείου                   
18 ∆εκ 17 

Α/Α  Α/Α 
∆ιακήρυξης 

Περιγραφή 
Είδους 

Ποσότητα Καθαρή 
Αξία 

ΦΠΑ 
(%) 

Ποσό 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Αξία 

Παρατηρήσεις 

1         

2         

3         

 Υπλγός (ΠΖ) Παντελής Γκιάλης 
   Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  
  

Υπλγος (ΠΖ) Ιωάννης Γεωργούλης  
         Αξκός 4ου Γραφείου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.600/191/4180/Σ.624  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Α/Α Υλικό/Υπηρεσία Ποσότητα 

1 
«Παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση µη-
νιαίας συντήρησης - επισκευής στο σύστη-

µα αποχέτευσης ΚΥΤ Χίου» 
Μία (01) 
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 Υπλγός (ΠΖ) Παντελής Γκιάλης 
   Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  
  

Υπλγος (ΠΖ) Ιωάννης Γεωργούλης  
         Αξκός 4ου Γραφείου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ 
Φ.600/191/4180/Σ.624  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ  ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 
• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επισκεφθεί το χώρο του Κ.Υ.Τ έτσι 

ώστε να λάβει υπόψη του την κατάσταση των υφιστάµενων υποδοµών και των 
βλαβών που ενδεχοµένως δηµιουργούνται καθώς και τις γενικές και ειδικές συν-
θήκες  που επικρατούν στους χώρους του κέντρου πριν από την διαµόρφωση της 
προσφοράς του. 

 
• Η παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο για την συντήρηση 

και επισκευή των αποχετευτικών εγκαταστάσεων του ΚΥΤ Χίου περιλαµβάνει: 
 
� Τη συνεχή παρακολούθηση όλου του αποχετευτικού 

δικτύου του κέντρου  
 
� Την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του δικτύου 

 
� Την αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς ή βλάβης 
 
� Την αντικατάσταση ή/και την επισκευή υλικών, εξαρ-

τηµάτων, συσκευών και µηχανηµάτων 
 

� Την εκτέλεση εργασιών για την πρόληψη ζηµιών 
 
� Την προληπτική συντήρηση του δικτύου 

 
• Η προληπτική συντήρηση θα διενεργείται σε ώρα και µέρα 

που θα καθορίζεται από την διοίκηση του Κ.Υ.Τ. ώστε να διασφαλίζεται η 
απ΄ροσκοπτη λειτουργία του κέντρου. 

 
• Το κόστος προµήθειας όλων των εργαλείων που είναι απα-

ραίτητα για τις εργασίες συντήρησης όπως και το κόστος αντικατάστασης όλων 
των εργαλείων είτε λόγω φθοράς είτε λόγω κακής χρήσης τους βαραίνει αποκλει-
στικά και µόνο τον ανάδοχο. 

 
• Με το πέρας των προγραµµατισµένων συντηρήσεων, ο ανά-

δοχος θα εκδίδει βεβαίωση όπου θα καταγράφονται επιγραµµατικά οι βλάβες και 
τυχπον παρατηρήσεις. 

 
• Η βεβαίωση θα υπογράφεται από το ∆ιοικητή της δοµής και 
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θα σφραγίζεται µε στρογγυλή σφραγίδα. 
 

• Επιπλέον, µετά το πέρας των προγραµµατισµένων συντηρή-
σεων, ο ανάδοχος θα συντάσσει τεχνική έκθεση (αναφορά) που θα αριθµεί όλες 
τις εργασίες που εκτέλεσε κατά την διάρκεια του περασµένου µήνα καθώς και τις 
βλάβες τις οποίες εντόπισε και διόρθωσε. Η αναφορά αυτή θα κοινοποιείται στην 
∆ιοικήση του Κ.Υ.Τ και στο τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης 

 
• Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου από την υπογραφή 

της σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει στην δοµή έναν Αδειούχο Αρχιτε-
χνιτή Υδραυλικο, µε καθήκοντα όπως αυτά περιγράφονται στο Π∆ 112 (ΦΕΚ 
197/Α/2012,) για τουλάχιστον 40 ώρες την εβδοµάδα κατά τις οποίες θα βρίσκεται 
στον χώρο και θα φροντίζει για την εύρυθµη  λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης 
και των οικίσκων υγιεινής. Ειδικότερα υποχρεούται να διαθέτει έναν υπάλληλο 
στην δοµή για απασχόληση 5 ηµέρες την εβδοµάδα και τουλάχιστον 8 ώρες ηµε-
ρησίως. Μετά το πέρας του τριµήνου οι ώρες µειώνονται σε 20 την εβδοµάδα και 
σε τουλάχιστον 4 ώρες ηµερησίως. 

 
• Σε περίπτωση που η ανάγκη είναι έκτακτη και η Υπηρεσία  

Την κρίνει ως επείγουσα, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το προσωπικό του 
και εκτός του ωραρίου/προγράµµατος απασχόλησης της σύµβασης, οποιαδήποτε 
ηµέρα του έτους, συµπεριλαµβανόµενων των επίσηµων αργιών, χωρίς απαίτηση 
επιπλέον αµοιβής. 
 

• Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει εντός 24 ωρών τον 
υδραυλικό που εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντα του κατόπιν αιτιολογηµένου αι-
τήµατος της Αναθέτουσας Αρχής, µε τεχνικό που να διαθέτει τουλάχιστον τις ίδιες 
γνώσεις και προσόντα. 

 
• Βλάβες: Ο υδραυλικός οφείλει να αναφέρει στην διοίκηση του 

Κ.Υ.Τ οποιαδήποτε βλάβη διαπιστώσει κατά τη διάρκεια  της   προγραµµατισµέ-
νης  
συντήρησης ή της τακτικής παρουσίας του στην δοµή και να προχωρά στην άµε-
ση αποκατάσταση της. Ιδιαίτερη προτεραιότητα πρέπει να δίνεται σε περιπτώσεις 
σπασίµατος/παραµόρφωσης σωληνώσεων ή διαρροών. 
 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να συνυπολογίσει στην προσφορά 
του το κόστος της αποκατάστασης όλων των βλαβών τόσο του αποχετευτικού δι-
κτύου όσο και των οικίσκων υγιεινής. Ειδικότερα για τους οικίσκους υγιεινής στην 
προσφορά πρέπει να ληφθεί υπόψιν το κόστος αποκατάστασης βλαβών σε όλους 
τους υδραυλικούς υποδοχείς (µπαταρίες , βρύσες , καζανάκια), σιφώνια, σωλη-
νώσεις και οτιδήποτε άλλο µπορεί να απαιτήσει επισκευή ή αποκατάσταση ώστε 
να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του οικίσκου. Επιπλέον 
, θα πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών 
που µπορεί να προκύψουν στους θερµοσίφωνες (είτε αυτοί είναι ηλεκτρικοί είτε 
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ηλιακοί) καθώς και στα boiler που βρίσκονται εγκατεστηµένα στο εσωτερικό των 
οικίσκων υγιεινής. Όσο αφορά τις αντλίες ληµµάτων αλλά και όλο τον εξοπλισµό 
του φρεατίου συλλογής ληµµάτων, ο ανάδοχος αναλαµβάνει εξολοκλήρου την 
συντήρηση και την αποκατάσταση ενδεχοµένων βλαβών από έµπειρο επαγγελ-
µατία. Η συντήρηση περιλαµβάνει άνοιγµα του φρεατίου, καθαρισµό από τυχόν 
επιπλέοντα αντικείµενα (χαρτιά, πανιά κλπ) και οπτικό έλεγχο των φλοτέρ και θα 
πρέπει να γίνει µε την έναρξη της σύµβασης και να επαναλαµβάνεται ανά µήνα. 

 
• Όλα τα αναλώσιµα υλικά, εξαρτήµατα και υλικά επισκευής 

µέχρι /έως συνολικά ποσού των χιλίων ευρώ (1000,00€) µηνιαίως συµπεριλαµβα-
νοµένου ΦΠΑ είναι αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου. Όλα τα υλικά και εξαρ-
τήµατα που θα παρέχει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι αντίστοιχων προδιαγρα-
φών ή καλύτερα από τα ήδη εγκατεστηµένα και να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες 
κατά περίπτωση πιστοποιήσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει αντίγραφα  
των τιµολογίων για τα υλικά που παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή και στη διοίκηση 
του Κ.Υ.Τ . Τα υπόλοιπα υλικά, πέρα από του ανωτέρω ποσού, που απαιτούνται 
για την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων εργασιών θα προµηθεύεται η Αναθέ-
τουσα Αρχή. Για την εκκίνηση της διαδικασίας προµήθειας τους από την Υπηρε-
σία θα πρέπει έγκαιρα να υποβάλλεται από τον ανάδοχο στον ∆ιοικητή του Κ.Υ.Τ 
σχετικό αίτηµα µε τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές και ενδεικτικό κόστος αγο-
ράς. 
 

• Ο υδραυλικός που θα διατεθεί στο κέντρο καθώς και το απα-
σχολούµενο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης του αποχε-
τευτικού συστήµατος θα επιλέγεται , προσλαµβάνεται και αµείβεται αποκλειστικά 
από τον ανάδοχο, που θα είναι ο εργοδότης του, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή δε θα 
υπογράψει καµιά σύµβαση µε αυτό. 

   
• Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να είναι 

ειδικευµένο, υγιές, άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από 
απόψεως συµπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των 
εργαζοµένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόµους του Κράτους. 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της κείµενης εργατι-
κής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας σε ότι αφορά την κάλυψη των νόµιµων αποδο-
χών, την τήρηση του νόµιµου ωραρίου εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψη και 
τους όρους υγιεινής και ασφαλείας για το προσωπικό που διαθέτει στο κέντρο. 

 
• Ειδικότερα ο υδραυλικός που θα διατεθεί στο κέντρο θα πρέ-

πει να διαθέτει την απαιτούµενη από το νόµο άδεια αρχιτεχνίτη και να εργάζεται 
στην ειδικότητα τουλάχιστον επί πέντε (5) χρόνια. 

 
• Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υ-

ποχρέωση για αποζηµίωση από τυχόν ατύχηµα και δεν φέρει καµία υποχρέωση 
καταβολής αποζηµίωσης για τυχόν υπερωριακή απασχόληση του απασχολούµε-
νου προσωπικού. 
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• Ο υδραυλικός που θα διατεθεί στο κέντρο καθώς και το απα-
σχολούµενο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης του αποχε-
τευτικού δικτύου θα πρέπει να είναι άτοµα έµπιστα , εχέµυθα, έντιµα, επιλεγµένα 
µε αυστηρά κριτήρια. Θα πρέπει να µιλούν άπταιστα την ελληνική γλώσσα και να 
διακρίνονται από πνεύµα συνεργασίας και καλής θέλησης. Να συνεργάζονται αρ-
µονικά µε το τεχνικό προσωπικό και στους υπόλοιπους εργαζόµενους του Κ.Υ.Τ 
και να συµπεριφέρονται µε σεβασµό στην προσωπικότητα και στα δικαιώµατα 
των Υπηκόων Τρίτων Χώρων (Υ.Τ.Χ) που διαµένουν στο κέντρο. 

 
•   Να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για πληροφορίες και γεγονό-

τα για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Η υποχρέω-
ση αυτή αφορά στα προσωπικά δεδοµένα των αλλοδαπών που διαµένουν στο 
Κ.Υ.Τ και γενικά σε κάθε στοιχείο για το οποίο θα ενηµερωθούν ότι είναι χαρακτη-
ριστικό ως εµπιστευτικό. 

 
• Ο υδραυλικός που θα διατεθεί για πενθήµερη απασχόληση 

στο κέντρο θα τελεί υπό τις εντολές του ∆ιοικητή του Κ.Υ.Τ και θα πρέπει να ενη-
µερώνει την ∆ιοίκηση για οτιδήποτε σχετικό µε την εργασία του ζητηθεί. 

 
• Ο υδραυλικός που θα απασχολείται στο κέντρο θα πραγµα-

τοποιεί εργασίες και πέραν της ειδικότητας του οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επι-
βάλλουν, αρκεί να µην απαιτείται εξειδίκευση ή συγκεκριµένη εµπειρία γι΄ αυτές. 
Ενδεικτικά αναφέρονται ο καθαρισµός δωµάτων και µηχανολογικών χώρων. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
1. Εργασίες επαναλαµβανόµενες ανα µήνα που αφορούν το αποχετευ-

τικό σύστηµα: 
 

� Έλεγχος καλής λειτουργίας, διαρροών και παροχετευτικότητας δικτύου 
 

�   Έλεγχος διαρροών σωληνώσεων, έλεγχος λειτουργίας όλων των χει-
ροκίνητων βαλβίδων, έλεγχος και δοκιµή εξαεριστήρων, έλεγχος αναρτήσεων και 
στηρίξεων,  έλεγχος και αποκατάσταση µονώσεων καθώς και κάθε εργασία που 
απαιτείται για τη σωστή λειτουργία των σωληνώσεων. 

 
�   Έλεγχος  και καθαρισµός φρεατίων δικτύου, έλεγχος και καθαρισµού 

του κεντρικού µηχανοσίφωνα. 
 
�   Καθαρισµός και απολύµανση κεντρικού φρεατίου συλλογής ληµµάτων . 

Οπτικός έλεγχος αντλιών, φλοτέρ και ηλεκτρικού πίνακα του αντλιοστασίου. 
 

2. Εργασίες επαναλαµβανόµενες ανά 15ήµερο που απορροφούν το 
αποχετευτικό σύστηµα:   

 
� Καθαρισµός των ντερέδων και των υδρορροών στην οροφή όλων των 
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εγκαταστάσεων (γραφείων, διαµονής και υγιεινής) 
 

3. Εργασίες επαναλαµβανόµενες ανά εβδοµάδα που αφορούν στην συ-
ντήρηση των οικίσκων υγιεινής: 

 
�  Οπτικός έλεγχος κατάστασης συνδέσεων αποχέτευσης 

 
�  Έλεγχος σωστής λειτουργίας κρουνών και αναµικτήρων νερού 
 
�  Έλεγχος σωστής λειτουργίας θερµοσιφώνων – boiler 
 
�  Έλεγχος σωστής λειτουργίας και διαρροών δοχείων πλύσης λεκανών 
 
�  Έλεγχος λειτουργίας, διαρροών και καθαρότητας σιφονιών ειδών υγιει 

νής και δαπέδου και καθαρισµός τους 
 

�  Προληπτική σύσφιξη συνδέσεων 
 

�  Γενικός έλεγχος χώρου για διαρροές και αποκατάσταση αυτών 
 

�  Έλεγχος φθορών ειδών υγιεινής, έλεγχος φθαρµένων ελαστικών  
δακτυλίων στις µπαταρίες και πιθανή αντικατάσταση 

. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

 
Επιπλέον ο ανάδοχος θα πρέπει να εντοπίζει, να επισκευάζει – αποκαθιστά 
όλες τις έκτακτες ζηµιές, όπως ενδεικτικά αναγράφονται παρακάτω: 
 

1. Καθαρισµός και απόφραξη κλειστών αγωγών εντός κτιρίων/οικίσκων 
και του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου καθώς και φρεατίων αποχέτευ-
σης. Θα πραγµατοποιείται µε αποφρακτικό µηχάνηµα µε δυνατότητα αναρρό-
φησης φερτών υλών, το οποίο: 

 
a. Θα διαθέτει αντλία υψηλής πίεσης παροχής νερού µε δυνατότητα 

παροχής τουλάχιστον 300 λίτρων ανά λεπτό σε πίεση 150 bar. 
 

b. Θα διαθέτει αντλία απόφραξης για αναρρόφηση των φερτών υ-
λών 

 
c. Ο ελαστικός αγωγός καθαρισµού θα έχει µήκος τουλάχιστον 60 

µέτρα. 
 

2. Αποξήλωση κατεστραµµένων σωληνώσεων, επανεγκατάσταση και-
νούργιων, σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο 

 
3.  Αποξήλωση κατεστραµµένων ειδών υγιεινής και επανεγκατάσταση 

καινούργιων. 
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4. Καθαρισµός – απόφραξη σιφωνιών 

 
5. Αντιµετώπιση διαρροών στο δίκτυο αποχέτευσης 

 
6. Καθαρισµός – επισκευή αντλιών 

 
7. Εργασίες σύνδεσης και αποσύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο οικί-

σκων διαµονής και υγιεινής, λόγω αλλαγής θέσης τους ή λόγω άφιξης 
νέων, εφόσον απαιτηθεί. 

 
8. Εφόσον απαιτηθεί για λόγους εντοπισµούς σοβαρής βλάβης πρέπει 

να παρέχεται η δυνατότητα της βιντεοσκόπησης του δικτύου αποχέτευ-
σης, δαπάνη που θα βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. Ειδι-
κότερα: 

 
Εσωτερική επιθεώρηση δικτύου ακάθαρτων µε σύστηµα κλειστού κυκλώµατος 

τηλεόρασης (CCTV), προκειµένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εµφράξεις, δι-
αρροές, αστοχίες ή παράνοµες συνδέσεις, σε εκ των προτέρων πλήρως καθαρι-
σµένους αγωγούς. Πλήρης βιντεοσκόπηση του αγωγού µε έγχρωµη πανοραµική 
(pan-and-tilt) κάµερα σε αυτοκινούµενο σύστηµα (και όχι µε χειροκίνητη κάµερα 
τύπου ώθησης) και η σύνταξη Πρωτοκόλλου και Αναφοράς µε σχόλια και παρα-
τηρήσεις για την κατάσταση του δικτύου. Η επιθεώρηση θα γίνει σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 752-1, ΕΝ 752-5, ΕΝ 752-7 
και το πρότυπο κωδικοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 13508-2 για αγωγούς αποχέτευσης ε-
κτός κτιρίων. Συµπεριλαµβάνονται εργασίες όπως η φραγή των αγωγών µε φου-
σκωτά παρεµβύσµατα  και η εκτροπή της ροής αντλίες παράκαµψης ή άλλα µέσα, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί χαµηλή στάθµη ροής στον αγωγό. Η επιθεώρηση 
θα εκτελείται από Οίκο ειδικευµένο στο αντικείµενο, ο οποίος εφαρµόζει σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητος για την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας, πιστοποιη-
µένο κατά ISO 9001, από διαπιστευµένο προς τούτο φορέα. Το σύνολο εργασίας 
(video,φωτογραφίες πρωτόκολλα) θα παραδοθεί στην υπηρεσία , τόσο σε ψηφια-
κή όσο και σε έντυπη µορφή σε δύο (2) τουλάχιστον αντίγραφα, εκ των οποίων το 
ένα τουλάχιστον έγχρωµο. Ειδικότερα  ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή και τη ∆ιοίκηση του Κ.Υ.Τ, µε την ολοκλήρωση της εργα-
σίας, πλήρη πρωτόκολλα επιθεώρησης σε έντυπη και ψηφιακή µορφή, κατά τµή-
µατα του δικτύου µεταξύ διαδοχικών φρεατίων (τοµείς) τα οποία θα περιλαµβά-
νουν κατ΄ ελάχιστο τα εξής: 

 
� `Συνοπτική Τεχνική Έκθεση στην οποία θα υποδεικνύεται ο τρόπος 

επισκευής για κάθε τύπο βλάβης . 
 
�  Περίληψη των πορισµάτων έρευνας κατά τοµέα (Section Report) 

 
� Εκτύπωση αναφοράς (report) µε ταξινόµηση (α) ανά τύπο – κωδικό 

βλάβης (β) ανά οδό (γ) ανά τοµέα. 
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� Γραφικά τοµέων (Section Graphics), ήτοι σχηµατική διάταξη του 
αγωγού στην οποία θα υποδεικνύεται η θέση των διαφόρων προβληµατικών ση-
µείων. 

 
� Βιντεοσκόπηση ανά τοµέα σε ψηφιακή µορφή και η παράδοση DVD 

ή εξωτερικού σκληρού δίσκου USB µε αρχεία video στο φορµάτ   που θα επιλέξει 
η Υπηρεσία. 

 
� Μηκοτοµή του αγωγού (tilt graphics), µε βάση τα απόλυτα υψόµετρα 

του πυθµένα των φρεατίων, στην οποία τα ελαττωµατικά τµήµατα του τοµέα (δη-
λαδή τα τµήµατα µε βυθίσεις και εξάρσεις) θα υποδεικνύονται µε κατάλληλη επι-
σήµανση 

 
�   Εκτύπωση εικόνων µε τα προβληµατικά σηµεία ανα τοµέα εφόσον 

παρέχονται από την ∆ιοίκηση του Κ.Υ.Τ ψηφιακά υπόβαθρα: αποτύπωση των 
βλαβών σε σχέδιο του δικτύου (dwg).   
 
 

 

 Υπλγός (ΠΖ) Παντελής Γκιάλης 
   Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  
  

Υπλγος (ΠΖ) Ιωάννης Γεωργούλης  
         Αξκός 4ου Γραφείου  
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