
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                              Αριθμ. Μελέτης:22/2017 Τ.Υ. 
 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.   
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:       2.416,00  ΕΥΡΩ   (χωρίς Φ.Π.Α) 

                                                               579,84  ΕΥΡΩ   (με Φ.Π.Α 24%) 

ΣΥΝΟΛΟ            2.995,84 ΕΥΡΩ 
 
 
 
CPV: 90470000-2 
Κ.Α: 15-6275.001 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Τεχνική Έκθεση Υπηρεσίας 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης  
Γενική και Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από το με αριθμ. πρωτ.: 978/27-04-2017, 
έγγραφο του «Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης» και 
αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας για τη συντήρηση των αποχετευτικών δικτύων κτιρίων, 
αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ, του Δήμου Πεντέλης.  

Οι εργασίες για τον καθαρισμό, την συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών – 
αποφράξεων στα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, σε κτίρια 
αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ, επιβάλλονται έτσι ώστε να προλαμβάνονται τυχόν 
προβλήματα στα δίκτυα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες βλάβες στον 
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο των κτιρίων. 

Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να γίνονται από έμπειρο, ειδικευμένο προσωπικό με 
απαραίτητο εξοπλισμό, τα οποία ο Δήμος μας δεν διαθέτει.  
 Πιο συγκεκριμένα στις εργασίες αυτές μπορούν να διαχωριστούν ως παρακάτω: 

α. Γενικός καθαρισμός- Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου μικρότερου των 50 
μέτρων. 
β. Γενικός καθαρισμός- Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου μεγαλύτερου των 50 
μέτρων.  
γ. Αποφράξεις –καθαρισμοί κλειστών αγωγών λυμάτων και όμβριων υδάτων από 

φερτές ύλες με πιεστικό αποφρακτικό μηχάνημα ή με πιεστικό αποφρακτικό μηχάνημα με 
δυνατότητα αναρρόφησης φερτών υλών, απομάκρυνση των προϊόντων του καθαρισμού 
καθώς και πλύσιμο των φρεατίων. 

δ. Διάγνωση αγωγών με κάμερα- Βιντεοσκοπήσεις αγωγών οποιασδήποτε 

διατομής και οποιουδήποτε είδους αγωγού, εντοπισμός όλων των προβληματικών 
σημείων με τηλεχειριζόμενη μικροκάμερα-‘’ρομπότ‘’ πάνω σε αυτοκινούμενη βάση, 
βιντεοσκόπηση αγωγού και μηχανογραφική αποτύπωση των στοιχείων του δικτύου. 

Ειδικότερα, μέσω μιας οθόνης, οι χειριστές θα λαμβάνουν τις εικόνες που στέλνει 
η κάμερα από το εσωτερικό του αγωγού και με το τηλεχειριστήριο θα έχουν την 
δυνατότητα να την κατευθύνουν όπου θέλουν και θα μπορούν να εντοπίζουν 
λεπτομέρειες που δεν διακρίνονται με το μάτι και να εκδίδουν αναλυτικά διαγράμματα για 
την κατάσταση των αγωγών.  

Η υφιστάμενη κατάσταση θα εκτυπώνεται άμεσα σε χαρτί, με δυνατότητα 
εγγραφής και σε βίντεο ώστε να γίνεται λεπτομερής έλεγχος του αγωγού και να δίνονται 
οι απαραίτητες λύσεις σε όλα τα παρουσιαζόμενα προβλήματα. 

ε. Άντληση- Μετάγγιση υδάτων και λυμάτων όγκου μικρότερου των 15 κυβικών 
και απόστασης μικρότερης των 50 μέτρων. 

Το σύνολο των επισκευαστικών υλικών, για τη συντήρηση των αγωγών των 
δικτύων θα είναι πάρα πολύ ανθεκτικό : 

1. Σε χημικές ενώσεις (μεθάνιο, υδρόθειο κλπ). 
2. Σε υγρό ή ξηρό περιβάλλον. 
3. Σε μηχανική καταπόνηση. 
4. Σε υδροστατική πίεση (θετική ή αρνητική). 
Τα κτίρια που αφορά η μελέτη είναι τα εξής: 
ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  ΣΕΡΙΦΟΥ 14-16 Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

2 Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  ΣΚΙΑΘΟΥ 3 Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

3 Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 24 ΚΑΙ ΣΟΥΚΑΚΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  ΦΟΙΒΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ 1 Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.  
Α.Μ.: 22/2017 Τ.Υ. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:2.995,84€  
συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
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5 ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

6 Δ΄ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  ΝΑΞΟΥ 16 Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

7 Α΄ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ 2  
Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

8 Β΄ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  ΣΚΙΑΘΟΥ 5 & ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

9 Γ΄ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

10 ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

11 ΚΑΠΗ Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2 Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

12 ΝΠΔΔ – ΟΚΠΑ  ΣΚΙΑΘΟΥ 5 & ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

Η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας δύναται να γίνει σύμφωνα με τον 4412/16 και τους 

όρους της σύμβασης όπως αυτοί θα ορισθούν με σχετική απόφαση του ΝΠΔΔ Οργανισμός 

Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης. 

Η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας δύναται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση 
μετά από απόφαση του Προέδρου, του «Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του 
Δήμου Πεντέλης», σύμφωνα με τους κατ΄ ελάχιστο όρους της παρούσας μελέτης.  

Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ανάθεση της υπηρεσίας σε έμπειρο και 
ειδικευμένο φυσικό είτε νομικό πρόσωπο που πληροί της προϋποθέσεις για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας. 

Η προσφορά του αναδόχου θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών 
του προϋπολογισμού.  

Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας  είναι 2.995,84€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6275.001 του προϋπολογισμού 
του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 02/05/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 02/05/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. 

  
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
με βαθμό Δ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
με βαθμό Β 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μονάδες 

(τεμ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 

Γενικός καθαρισμός – 

Συντήρηση αποχετευτικού 

δικτύου μικρότερου των  

50 μέτρων 

7 140,00  980,00 € 

2 

Γενικός καθαρισμός – 

Συντήρηση αποχετευτικού 

δικτύου μεγαλύτερου των  

50 μέτρων 

2 240,00  480,00 € 

3 Απλή απόφραξη φρεατίου 5 100,00  500,00 € 

4 
Διάγνωση αγωγών με 

κάμερα 
2 128,00  256,00 € 

5 

Άντληση – Μετάγγιση 

υδάτων και λυμάτων όγκου 

μικρότερου των 15 

κυβικών και απόστασης 

μικρότερης των 50 μέτρων 

2 100,00 200,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.416,00  

  ΦΠΑ 24%    579,84  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.995,84  

Η ενδεικτική συνολική δαπάνη της υπηρεσίας υπολογίζεται στο ποσό των 2.995,84 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η παραπάνω τιμή ορίστηκε με τιμές εμπορίου και αφορά μόνο στις υπηρεσίες 
ελέγχου και συντήρησης.  

 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 18/02/2016 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 18/02/2016 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. 

  
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
με βαθμό Δ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
με βαθμό Β 
 

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.  
Α.Μ.: /2017 Τ.Υ. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:2.995,84€  
συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   
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Γ Ε Ν Ι Κ Η  Κ Α Ι  Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας  
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας για τη 
συντήρηση των αποχετευτικών δικτύων των κτιρίων αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ, του 
Δήμου Πεντέλης, για το χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την υπογραφή τη σχετικής 
σύμβασης. 

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται ο έλεγχος και η συντήρηση των αποχετευτικών 
δικτύων, και οι εργασίες αυτές μπορούν να διαχωριστούν ως παρακάτω: 

α. Γενικός καθαρισμός- Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου μικρότερου των 50 
μέτρων. 
β. Γενικός καθαρισμός- Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου μεγαλύτερου των 50 
μέτρων.  
γ. Αποφράξεις –καθαρισμοί κλειστών αγωγών λυμάτων και όμβριων 
υδάτων από φερτές ύλες με πιεστικό αποφρακτικό μηχάνημα ή με 
πιεστικό αποφρακτικό μηχάνημα με δυνατότητα αναρρόφησης 
φερτών υλών, απομάκρυνση των προϊόντων του καθαρισμού καθώς και πλύσιμο 
των φρεατίων. 

δ. Διάγνωση αγωγών με κάμερα- Βιντεοσκοπήσεις αγωγών οποιασδήποτε 

διατομής και οποιουδήποτε είδους αγωγού, εντοπισμός όλων των προβληματικών 
σημείων με τηλεχειριζόμενη μικροκάμερα-‘’ρομπότ‘’ πάνω σε αυτοκινούμενη 
βάση, βιντεοσκόπηση αγωγού και μηχανογραφική 
αποτύπωση των στοιχείων του δικτύου. 
Ειδικότερα, μέσω μιας οθόνης, οι χειριστές θα λαμβάνουν τις εικόνες που στέλνει 
η κάμερα από το εσωτερικό του αγωγού και με το τηλεχειριστήριο θα έχουν την 
δυνατότητα να την κατευθύνουν όπου θέλουν και θα μπορούν να εντοπίζουν 
λεπτομέρειες που δεν διακρίνονται με το μάτι και να εκδίδουν αναλυτικά 
διαγράμματα για την κατάσταση των αγωγών.  
Η υφιστάμενη κατάσταση θα εκτυπώνεται άμεσα σε χαρτί, με δυνατότητα 
εγγραφής και σε βίντεο ώστε να γίνεται λεπτομερής έλεγχος του αγωγού και 

 να δίνονται οι απαραίτητες λύσεις σε όλα τα παρουσιαζόμενα προβλήματα. 
ε. Άντληση- Μετάγγιση υδάτων και λυμάτων όγκου μικρότερου των 15 

 κυβικών και απόστασης μικρότερης των 50 μέτρων. 
 
Το σύνολο των επισκευαστικών υλικών θα είναι πάρα πολύ ανθεκτικό : 
1. Σε χημικές ενώσεις (μεθάνιο, υδρόθειο κλπ) 
2. Σε υγρό ή ξηρό περιβάλλον 
3. Σε μηχανική καταπόνηση 
4. Σε υδροστατική πίεση (θετική ή αρνητική) 
 
Τα κτίρια που αφορά η μελέτη είναι τα εξής: 
ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  ΣΕΡΙΦΟΥ 14-16 Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.  
Α.Μ.: …./2017 Τ.Υ. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:2.995,84€  
συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑ- 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   
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2 Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  ΣΚΙΑΘΟΥ 3 Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

3 Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 24 ΚΑΙ ΣΟΥΚΑΚΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  ΦΟΙΒΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ 1 Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

5 ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

6 Δ΄ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  ΝΑΞΟΥ 16 Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

7 Α΄ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ 2  
Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

8 Β΄ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  ΣΚΙΑΘΟΥ 5 & ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

9 Γ΄ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

10 ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

11 ΚΑΠΗ Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2 Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

12 ΝΠΔΔ – ΟΚΠΑ  ΣΚΙΑΘΟΥ 5 & ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες Διατάξεις  

Η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας δύναται να γίνει σύμφωνα με τον 4412/16 και τους 

όρους της σύμβασης όπως αυτοί θα ορισθούν με σχετική απόφαση του ΝΠΔΔ Οργανισμός 

Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης. 

 
Άρθρο 3ο :Τεχνικές προδιαγραφές - χρονική διάρκεια σύμβασης  
3.1 Προβλεπόμενες εργασίες στα πλαίσια της συντήρησης  

α. Γενικός καθαρισμός- Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου μικρότερου των 50 
μέτρων. 
β. Γενικός καθαρισμός- Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου μεγαλύτερου των 50 
μέτρων.  
γ. Αποφράξεις –καθαρισμοί κλειστών αγωγών λυμάτων και όμβριων 
υδάτων από φερτές ύλες με πιεστικό αποφρακτικό μηχάνημα ή με 
πιεστικό αποφρακτικό μηχάνημα με δυνατότητα αναρρόφησης 
φερτών υλών, απομάκρυνση των προϊόντων του καθαρισμού καθώς και πλύσιμο 
των φρεατίων. 

δ. Διάγνωση αγωγών με κάμερα- Βιντεοσκοπήσεις αγωγών οποιασδήποτε 

διατομής και οποιουδήποτε είδους αγωγού, εντοπισμός όλων των προβληματικών 
σημείων με τηλεχειριζόμενη μικροκάμερα-‘’ρομπότ‘’ πάνω σε αυτοκινούμενη 
βάση, βιντεοσκόπηση αγωγού και μηχανογραφική 
αποτύπωση των στοιχείων του δικτύου. 
Ειδικότερα, μέσω μιας οθόνης, οι χειριστές θα λαμβάνουν τις εικόνες που στέλνει 
η κάμερα από το εσωτερικό του αγωγού και με το τηλεχειριστήριο θα έχουν την 
δυνατότητα να την κατευθύνουν όπου θέλουν και θα μπορούν να εντοπίζουν 
λεπτομέρειες που δεν διακρίνονται με το μάτι και να εκδίδουν αναλυτικά 
διαγράμματα για την κατάσταση των αγωγών.  
Η υφιστάμενη κατάσταση θα εκτυπώνεται άμεσα σε χαρτί, με δυνατότητα 
εγγραφής και σε βίντεο ώστε να γίνεται λεπτομερής έλεγχος του αγωγού και 

 να δίνονται οι απαραίτητες λύσεις σε όλα τα παρουσιαζόμενα προβλήματα. 
ε. Άντληση- Μετάγγιση υδάτων και λυμάτων όγκου μικρότερου των 15 

 κυβικών και απόστασης μικρότερης των 50 μέτρων. 
 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και οι εργασίες να 
είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά συμβατά με τα 
μηχανήματα και τον εξοπλισμό των αντλιοστασίων. 

 
3.2 Χρονική διάρκεια της υπηρεσίας 
H χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή. 
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Άρθρο 4ο : Γενικοί όροι και προϋποθέσεις 
1. Ο ανάδοχος θα πρέπει : 
α) Να διαθέτει την εξειδίκευση, την τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του 
εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του προσωπικού και του μηχανολογικού 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των υπηρεσιών με σκοπό τη συντήρηση 
των αντλιών. 
  
β) Να τελεί πάντοτε και υπό εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ, του 
Δήμου Πεντέλης προς τις εντολές και οδηγίες του οποίου οφείλει συμμόρφωση 
ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της υπηρεσίας του. 
 
2. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, 
από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ του 
Δήμου Πεντέλης, μετά από απόφαση του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ. 
 
Άρθρο 5ο : Εκτέλεση του συμβατικού έργου –εργασίας  
Οι συμβατικές υπηρεσίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο υπό την εποπτεία του Δήμου 
Πεντέλης, σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες του οποίου οφείλει να συμμορφώνεται, 
ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή.  
 
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της υπηρεσίας 
και ευθύνεται για  την καλή και σωστή εκτέλεση αυτής σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή - Μελέτη.   
 
Ο ανάδοχος πέρα από τους περιοδικούς ελέγχους και συντηρήσεις που θα εκτελεί,  με 
την υπογραφή της σύμβασης αναλαμβάνει και την υποχρέωση εφ όσον ειδοποιηθεί από 
την υπηρεσία για να προβεί σε έλεγχο ή συντήρηση ενός αποχετευτικού δικτύου, εντός 
χρονικού διαστήματος (5) πέντε ωρών, λαμβάνοντας την αντίστοιχη αποζημίωση.  
 
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλίο συντήρησης κατά τον έλεγχο των αποχετευτικών 
δικτύων, στο οποίο θα αναφέρεται κατ’ ελάχιστο η ημερομηνία συντήρησης και τυχόν 
παρατηρήσεις του.   
 
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του Δήμου Πεντέλης.  
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας.  
 
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και  
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   
    
Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής καθορισμός αμοιβής 
Η αμοιβή του ανάδοχου θα καθορίζεται από τον αριθμό των συντηρήσεων που 
πραγματοποίησε σε αποχετευτικά δίκτυα επί την τιμή μονάδος που προσέφερε για την 
συντήρηση ενός αποχετευτικού δικτύου. 
 
Η αμοιβή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ύστερα από την προσκόμιση των 
παραστατικών που θα αποδεικνύουν των αριθμό των συντηρήσεων των αποχετευτικών 
δικτύων και μετά από την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου 
και ανάλογα με την παροχή των υπηρεσιών. 
 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, η ενδεικτική συνολική προεκτιμούμενη αμοιβή 
του αναδόχου καθορίζεται σε 2.995,84€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. 
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Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. 
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 10ο : Παραλαβή  
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή που έχει 
ορισθεί και προς τούτο θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο θα ληφθεί 
υπόψη για την πληρωμή του αναδόχου. 
 
Άρθρο 11ο : Ζημιές -ατυχήματα  
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και την αποκλειστική ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που 
πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή 
πράγματα. 
 
Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο το Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑ του Δήμου Πεντέλης δεν έχει καμία ευθύνη και ο 
ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 
 
Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού εξ’ αιτίας ενέργειας του αναδόχου ή οποιουδήποτε 
τρόπου αδυναμίας εργασίας του προσωπικού, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση 
αντικατάσταση του με άλλον, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα 
υπηρεσιών, χωρίς διακοπή.  
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει έντεχνα και πλήρως, οποιανδήποτε 
βλάβη προκληθεί στα κτίρια από την παρεχόμενη υπηρεσία του.  
 
Άρθρο 12ο : Ποινικές Ρήτρες  
Το Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑ του Δήμου Πεντέλης, διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας, 
σε περίπτωση μη εκτέλεσης της υπηρεσίας. Επιβάλλεται στον ανάδοχο ως ποινική ρήτρα 
ποσόν ανά κάθε ημέρα καθυστέρησης, που αντιστοιχεί στον καταλογισμό όλων των 
εξόδων στα οποία θα προβεί ο Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑ του Δήμου Πεντέλης για την άρση της 
βλάβης που θα επέλθει με τη μη έγκαιρη προσέλευσή του.  
 
Άρθρο 13ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 
όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 02/05/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 02/05/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. 

  
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
με βαθμό Δ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
με βαθμό Β 
 

 


