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Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(Ο.Κ.Π.Α.)
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΣΤΟΝ Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

:

1.650,00 €

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. - 24 %

:

396,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

:

2.046,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

:

ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(Ο.Κ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

CPV

:

50511000-0

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

:

33/2019

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

:

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

στην υπηρεσία με αντικείμενο
«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
αντλιών».
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων και αφορά στην παροχή της υπηρεσίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας ομβρίων παροχής 5 m3/h και
μανομετρικου 10 m στο υπογειο του κτηριου του Γ΄ Παιδικου Σταθμου του Δημου Βριλησσιων,
επι της οδού Προποντίδος 4, για την προστασία του κτηρίου από τα όμβρια ύδατα.
Η υπηρεσια προβλεπεται να ανατεθει απ΄ευθειας απο τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης ( Ο.Κ.Π.Α.) του Δήμου Βριλησσίων (Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου), που διαχειρίζεται τα
κτήρια των δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Βριλησσίων, θα βαρύνει δε τον
προϋπολογισμό του.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές
υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την
προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής
της τοπικής κοινωνίας.
Στα πλαίσια αυτά οι Δήμοι ασκούν αρμοδιότητες στους τομείς α) Ανάπτυξης, β)
Περιβάλλοντος, γ) Ποιότητας Ζωής, δ) Απασχόλησης, ε) Κοινωνικής Προστασίας, στ) Παιδείας
και ζ) Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα ασκούν αρμοδιότητες, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού
χαρακτήρα οι οποίες τους έχουν ανατεθεί, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,
σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
Στις αρμοδιότητες στον Τομέα «Ανάπτυξης», (άρθρο 75, παραγρ. α12 του Ν. 3463/2006),
συγκαταλέγεται «η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής
περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων».
Επίσης,
Στις αρμοδιότητες στον Τομέα «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», (άρθρο 75, παραγρ.
ε1 του Ν. 3463/2006), συγκαταλέγεται «Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που
αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και
της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής
περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων
κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων».

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
: 33/2019
: 1.650,00 €
:
396,00 €
: 2.046,00 €

Με την υπ’ αριθ. 43/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων «Συγχώνευση των
Νομικών Προσώπων: Α) “Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βριλησσίων”, Β) “ΚΑΠΗ Δήμου Βριλησσίων”
και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης”», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 582 Β’/13.4.2011, οι αρμοδιότητες του Δήμου που
απορρέουν από το άρθρο 75, παραγρ. ε1 του Ν. 3463/2006 που αφορούν στην κοινωνική
φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, ασκούνται από το Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου Βριλησσίων με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης” (Ο.Κ.Π.Α.)».
Παράλληλα, με την υπ’ αριθ. 275/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΗΘ3Ω9ΡΜ54) «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.)» (ΑΔΑ:
Ω7Η9Ω9Ρ-ΖΝΙ), αποφασίσθηκε η :
«δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των κτηρίων των τριών (3) δημοτικών παιδικών σταθμών και
του ενός (1) βρεφονηπιακού σταθμού, ήτοι των:
• Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού, που εδρεύει στην περιοχή «Πάτημα» Βριλησσίων, στην οδό Εθνικής
Αντιστάσεως 113, δυναμικότητας 24 βρεφών και 100 νηπίων,
• Β’ Παιδικού Σταθμού, που εδρεύει στην περιοχή «Άνω Βριλήσσια», στην οδό Αθανασίου Διάκου
14, δυναμικότητας 41 νηπίων,
• Γ’ Παιδικού Σταθμού, που εδρεύει στην περιοχή «Κάτω Βριλήσσια», στην οδό Προποντίδος 4,
δυναμικότητας 73 νηπίων,
• Δ’ Παιδικού Σταθμού, που εδρεύει στην περιοχή «Πάτημα» Βριλησσίων, στην οδό Διός 45,
δυναμικότητας 75 νηπίων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006, με τους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις:
1. Τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τα έξοδα καθαριότητας των παραχωρούμενων χώρων θα
βαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ.
2. Η συντήρηση, επέκταση και βελτίωση των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών
υποδομών των σταθμών παραμένει στην ευθύνη του Δήμου, καθ’ όσον αφορά στην σύνταξη των
σχετικών μελετών και επιβλέψεων των αναγκαίων έργων, με δαπάνες όμως που βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου – Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Βριλησσίων.
Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να υλοποιηθούν απλές εργασίες, ήτοι υπηρεσίες που δεν
απαιτούν ειδική τεχνική γνώση και κατάρτιση, το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βριλησσίων με την
επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης”» (Ο.Κ.Π.Α.), ζήτησε την
συνδρομή του Δήμου για την σύνταξη σχετικής μελέτης (από την Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών), για την υλοποίηση της υπηρεσίας που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση
αντλιας ομβριων στο υπογειο του κτηριου του Γ΄ Παιδικου Σταθμου του Δημου Βριλησσιων, επι
της οδού Προποντίδος 4, για την προστασία του κτηρίου από τα όμβρια ύδατα.
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3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ):
Η υπηρεσία αυτή δεν δύναται να υλοποιηθεί από το υπάρχον τεχνικό προσωπικό που
υπηρετεί στον Δήμο Βριλησσίων.
Στην αρμοδία για την υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
λειτουργούν τέσσερα τμήματα, ως εξής:
1. Τμήμα Σχεδίου Πόλεως, με Προϊστάμενο Τμήματος Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε. και άνευ
ετέρου προσωπικού.
2. Τμήμα Υποδομών Πόλης, με Προϊστάμενο Τμήματος Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και δύο
τεχνικούς υπαλλήλους ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε.
3. Τμήμα Κτηριακής Ανάπτυξης Πόλης, με Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Αρχιτέκτονα
Μηχανικό Π.Ε. και άνευ ετέρου προσωπικού.
4. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης, με Αναπληρωτή Προϊστάμενο
Τμήματος Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε., μία τεχνικό υπάλληλο ειδικότητας Σχεδιαστών Δ.Ε.
και δύο υπαλλήλους ειδικότητας Διοικητικού Δ.Ε.
Από τα Τμήματα αυτά, μόνο το Τμήμα Υποδομών Πόλης (Τ.Υ.Π.), διαθέτει προσωπικό με
ειδικότητες εργατών και τεχνιτών, που έχουν τεχνική κατάρτιση για την εκτέλεση εργασιών
τεχνικού αντικειμένου (μικροεπισκευές, συντηρήσεις).
Στο Τμήμα Υποδομών Πόλης Τ.Υ.Π.), όπου υπάγεται η υπηρεσία αυτεπιστασίας, στην οποία
υπηρετεί εργατοτεχνικό προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων, ως ακολούθως:
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών,
Έξι (6) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων,
Το προσωπικό αυτό, υπό την εποπτεία ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, συγκροτεί διάφορα μικρά συνεργεία των 2 – 3 ατόμων κατά περίπτωση, που
ασχολούνται με την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, κυρίως οικοδομικής φύσεως, με
αντικείμενα:
• Την καθημερινή σχεδόν εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης προβλημάτων σε πινακίδες
σήμανσης της κυκλοφορίας, σε αποκαταστάσεις πεζοδρομίων από φθορές που
προκαλούνται από τα συνεργεία ύδρευσης του Δήμου κατά την αποκατάσταση έκτακτων
ζημιών στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.
• Την καθημερινή σχεδόν εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης προβλημάτων σε κατασκευές
και λοιπές υποδομές στις πλατείες, στα πάρκα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στις παιδικές
χαρές και στους λοιπούς δημόσιους χώρους της πόλης.
• Την καθημερινή σχεδόν εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης προβλημάτων και φθορών στις
κτηριακές υποδομές των σχολείων της πόλης (2 Λύκεια, 3 Γυμνάσια, 6 Δημοτικά Σχολεία, 7
Νηπιαγωγεία και 4 Παιδικοί Σταθμοί).
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Το αυτό προσωπικό ασχολείται και με την υποστήριξη κάθε εκδήλωσης που διοργανώνεται
στον Δήμο, τόσο από τον Δήμο, όσο και από τα δύο (2) Νομικά του Πρόσωπα και τους
συλλόγους πολιτισμού της πόλης.
Είναι προφανές ότι το προσωπικό αυτό δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων στους προαναφερθέντες κύριους τομείς απασχόλησής του. Καταβάλλονται
πολλές φορές υπεράνθρωπες προσπάθειες για την εξυπηρέτηση όλων αυτών των αναγκών που
έχουν σχέση με την ασφάλεια των πολιτών στους δημόσιους χώρους της πόλης. Έτσι πρακτικά
είναι αδύνατον με το υφιστάμενο προσωπικό ο Δήμος Βριλησσίων να μπορέσει να
αντιμετωπίσει την ανάγκη υλοποίησης της περιγραφόμενης υπηρεσίας.
Κατά συνέπεια η εν λόγω υπηρεσία (εργασία) θα πρέπει να ανατεθεί σε τρίτο,
εξωτερικό συνεργάτη με ανάλογη εμπειρία που θα διαθέτει τον απαιτούμενο
εξοπλισμό, μέσω δημόσιας σύμβασης, για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί με τις διαδικασίες της ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βριλησσίων λόγω αρμοδιότητας έχοντας την απαιτούμενη
γνώση του τεχνικού αντικειμένου που άπτεται για την υλοποίηση της υπηρεσίας, αναλαμβάνει
να συντάξει την παρούσα μελέτη και θα παρακολουθήσει την τήρηση της σύμβασης και των
προβλεπόμενων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης”»
(Ο.Κ.Π.Α.), του Δήμου Βριλησσίων, με τα εξής στοιχεία:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Οδός
Ταχυδρομικός Κώδικας
Περιοχή
Κωδικός NUTS
Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Τηλεομοιοτυπία

Λεωφόρος Πεντέλης 62
15235
Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα
EL301
paidikvr@otenet.gr
210.81.05.052
210.61.31.204

4.2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω εργασία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό
κωδικό 50511000-0 στην υπηρεσία με αντικείμενο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
αντλιών».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
: 33/2019
: 1.650,00 €
:
396,00 €
: 2.046,00 €

4.3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των ΧΙΛΙΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ
ΠΕΝΗΝΤΑ (1.650,00 €) ΕΥΡΩ, με επιπλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή ποσού ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (396,00 €) ΕΥΡΩ. Κατά συνέπεια η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη είναι ύψους
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (2.046,00 €) ΕΥΡΩ.
Η δημόσια σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του “Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης”» (Ο.Κ.Π.Α.), του Δήμου Βριλησσίων. Θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό αυτού, του οικονομικού έτους 2019.
4.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά στο Βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016 και είναι
“κάτω” των ορίων.
Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή πρόσκλησης για
την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (και ιδίως του
άρθρου 118), του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006.

4.5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται
στην παρούσα μελέτη.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η προβλεπόμενη παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας
ομβρίων, παροχής 5 m3/h και μανομετρικού 10 m, στο υπογειο του κτηριου του Γ΄ Παιδικου
Σταθμού του Δήμου Βριλησσίων, επι της οδού Προποντίδος 4 και περιλαμβάνει:
• Ηλεκτρική αποσύνδεση των αντλίας ομβριων μετά τους απαραίτητους χειρισμούς στον
ηλεκτρικό πίνακα και αυτοματισμού.
• Υδραυλική αποσύνδεση των αντλίας ομβρίων και απομάκρυνσή της από το κτήριο.
• Χημικό καθαρισμό εσωτερικά του φρεατίου ομβριων στο υπόγειο του κτηρίου.
• Αλλαγή και προσαρμογή του υδραυλικού δικτύου σωληνώσεων για την σύνδεση της αντλίας.
• Διευθέτηση των σωληνώσεων των ηλεκτρικών παροχών του συγκροτήματος.
• Προμήθεια εγκατάσταση αντλίας όμβριων στο υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο του δίδυμου
αντλιών ομβρίων παροχής 5m3/h και μανομετρικό 5m, τύπου WILO ή ισοδύναμο. Οι αντλίες
θα φέρουν ανεπίστροφα ονομαστικής διατομής ίδια με την διατομή του υδραυλικού δικτύου.
• Ηλεκτρική σύνδεση της αντλίας και προσαρμογή του αυτοματισμού. Διευθέτηση των φλοτέρ
όπως ορίζει ο κατασκευαστής εντός του φρεατίου συλλογής ομβριων.
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• Εκκίνηση των αντλιών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Η αξία του εξοπλισμού που προβλέπεται να εγκατασταθεί εκτιμάται στο ποσόν των 750 €, ενώ
η αξία της εργασίας για την εγκατάσταση του προμηθευόμενου εξοπλισμού και τον έλεγχο της
ομαλής και ασφαλούς επαναλειτουργίας των εγκασταστάσεων του κτηρίου εκτιμάται στο
ποσόν των 900 €.

Μονάδα Μέτρησης: Κατ’ αποκοπή (τεμάχιο)
Τιμή μονάδος: ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (1.650,00 €) ΕΥΡΩ.
Η ανωτέρω τιμή επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. ( 24% ).
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