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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Η παρούσα αφορά την εκτέλεση σειράς εργασιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία 
του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και των συστημάτων χημικής 
απολύμανσης του κολυμβητηρίου του Δήμου. 
Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις  προδιαγραφές  του  κατασκευαστού  του  κολυμβητηρίου, τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας και τους ισχύοντες κανόνες τις επιστήμης και τεχνικής. 
 
1. Εργασίες Συντήρησης 
Ειδικότερα οι προς εκτέλεση εργασίες είναι οι ακόλουθες: 

1. Συντήρηση και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας όλων των υδραυλικών δικτύων (δηλ. τα 
δίκτυα προσαγωγής και επιστροφής ύδατος των κολυμβητικών δεξαμενών, το δίκτυο πλήρωσης 
τους, και τα δίκτυα ύδρευσης των διαφόρων χώρων του κολυμβητηρίου). 

2. Συντήρηση και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης νερού του 
κολυμβητηρίου. Στα πλαίσια της συντήρησης εντάσσονται: 

• η μηνιαία (από Οκτώβριο έως και Μάϊο) υποχρεωτική συντήρηση των καυστήρων- 
λεβήτων του συστήματος θέρμανσης νερού (των κολυμβητικών δεξαμενών και των 
κτιριακών εγκαταστάσεων) από εξειδικευμένο αδειούχο συντηρητή καυστήρων, οποίος 
θα εκδίδει και θα υπογράφει το σχετικό Δελτίο Ελέγχου. 

• η συντήρηση όλων των μερών και συγκροτημάτων που απαρτίζουν το σύστημα 
θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών και των κτιριακών εγκαταστάσεων 

• η συντήρηση – καθαρισμός των εναλλακτών θερμότητας 
• η συντήρηση όλων των θερμαντικών σωμάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

κολυμβητηρίου, και ο συνεχής έλεγχος της λειτουργίας της εσωτερικής εγκατάστασης 
του δικτύου του φυσικού αερίου (από τον σταθμό διανομής ΦΑ του κολυμβητηρίου έως 
και τους καυστήρες, και όλων των συμπεριλαμβανόμενων στο δίκτυο φυσικού αερίου 
μερών και συγκροτημάτων). 

3. Συντήρηση του μετασχηματιστή ΜΤ/ΧΤ (ετήσια), διασφάλιση ομαλής λειτουργίας όλων των 
ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρικών δικτύων του κολυμβητηρίου (δηλ. έλεγχος και συντήρηση 
των περιμετρικών ηλεκτρικών δικτύων, πινάκων κίνησης, φωτισμού, αυτοματισμών, έλεγχος και 
συντήρηση του φωτισμού της πισίνας, των προβολέων στους πυλώνες φωτισμού της δεξαμενής 
του κολυμβητηρίου και του φωτισμού όλων των χώρων του υπογείου και του ισογείου). 
Στην συντήρηση περιλαμβάνεται και η εργασία αντικατάστασης των καμένων λαμπτήρων, η 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΜΕΛΕΤΗ_ΝΕΑ (1)    Σελίδα 2/8 

εργασία αλλαγής (αν απαιτηθεί) εξαρτημάτων των φωτιστικών σωμάτων (εκκινητές, 
μετασχηματιστές, λυχνιολαβές, πυκνωτές κ.λ.π.), η εργασία αντικατάστασης (αν απαιτηθεί) 
ραγοϋλικού και επισκευής πινάκων, η εργασία αντικατάστασης (αν απαιτηθεί) καλωδίων καθώς 
και ο συνεχής έλεγχος της λειτουργίας των ηλεκτρολογικών δικτύων και των συσκευών – υλικών 
– μηχανημάτων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά και η επισκευή πάσης φύσεως 
ηλεκτρολογικών βλαβών. Στην δαπάνη ημερήσιας συντήρησης συμπεριλαμβάνεται και το 
κόστος της εργασίας αντικατάστασης όλων των μικροϋλικών, όπως λαμπτήρες, διακόπτες, 
ασφάλειες, ρευματοδότες, κ.α. 

4. Συντήρηση και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας των αντλιών του κολυμβητηρίου (δηλ. αντλίες 
ανακυκλοφορίας, υποβρύχιες αντλίες, δοσομετρικές αντλίες κ.λ.π). Στη συντήρηση 
συμπεριλαμβάνεται και η εργασία επισκευής τους σε περίπτωση βλάβης. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην ασφαλή λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών, οι οποίες 
απαιτούν πολύ συχνό καθαρισμό και έλεγχο ρυθμίσεων.    

5. Συντήρηση – επισκευή της ρομοποτικής σκούπας καθαρισμού του πυθμένα και των 
τοιχωμάτων των κολυμβητικών δεξαμενών.  

6. Συντήρηση - Έλεγχος – Ρυθμίσεις και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων 
ρύθμισης χλωρίου-pH. Στον έλεγχο περιλαμβάνεται η λήψη μετρήσεων του νερού με ηλεκτρονικό 
όργανο για τον προσδιορισμό του pΗ, της αλκαλικότητας, της σκληρότητας, της περιεκτικότητας 
σε χλώριο, αμμωνία, ισοκυανουρικά οξέα, οξυγόνο κ.λ.π. Λόγω του ότι τα συστήματα αυτά 
σχετίζονται άμεσα με την υγιεινή και ασφάλεια των λουομένων πρέπει να ελέγχονται καθημερινά 
και θα γίνεται άμεσα επισκευή όταν αυτό απαιτηθεί. 

7. Συντήρηση και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας των συστημάτων φίλτρων κολυμβητηρίου (δηλ. 
των φίλτρων άμμου και των προφίλτρων αντλιών). Λόγω του ότι, τα συστήματα αυτά σχετίζονται 
άμεσα με την υγιεινή και ασφάλεια των λουομένων πρέπει να ελέγχονται καθημερινά και θα 
γίνεται άμεσα επισκευή όταν αυτό απαιτηθεί. 

8. Έλεγχος και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας δοσομετρικών συστημάτων χημικών κολυμβητηρίου 
(δηλ. του δοσομετρικού συστήματος κροκίδωσης, του δοσομετρικού συστήματος ρύθμισης pΗ 
καθώς και του δοσομετρικού συστήματος χλωρίου). Θα γίνεται καθημερινός συστηματικός 
έλεγχος και συντήρηση όλων των μηχανικών μερών και εξαρτημάτων των συστημάτων. Λόγω 
της φύσεως των συγκεκριμένων συστημάτων επιβάλλεται η τήρηση αναλυτικού πίνακα τακτικής 
συντήρησης. Στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας συμπεριλαμβάνεται και η επισκευή πάσης 
φύσεως βλαβών που τυχόν προκύψουν. 

9. Έλεγχος και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται το πτυσσόμενο στέγαστρο της βοηθητικής κολυμβητικής 
δεξαμενής, οι Η/Μ βαλβίδες on-off, το τηλεφωνικό δίκτυο, η μικροφωνική εγκατάσταση, το 
ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων με όλα του τα εξαρτήματα, το 
ισοθερμικό κάλυμμα της κύριας κολυμβητικής δεξαμενής και ο κινητήριος μηχανισμός του, η 
συσκευή αφύγρανσης στον υποσταθμό Μ.Τ. της Δ.Ε.Η. κ.λ.π.). Στην διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας, συμπεριλαμβάνονται και οι επισκευές βλαβών όλων των παραπάνω συσκευών- 
μηχανημάτων. 

10. Ετήσια συντήρηση και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας όλων των κλιματιστικών μονάδων split- 
units που βρίσκονται εγκατεστημένα εντός των γραφείων και λοιπών κτιριακών χώρων του 
κολυμβητηρίου. Στα πλαίσια της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας περιλαμβάνονται και οι 
επισκευές πάσης φύσεως βλαβών καθώς και τα διάφορα μικροϋλικά και εξαρτήματα που 
απαιτούνται για την επισκευή τους (εκτός της αντικατάστασης των πλακετών των εξωτερικών 
μονάδων). Ο συντηρητής των κλιματιστικών μονάδων θα συντάσσει και την σχετική Υπεύθυνη 
Δήλωση Συντήρησης. 

11. Ετήσια συντήρηση και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας όλων των μέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας του κολυμβητηρίου (σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 12β/2010 (ΦΕΚ 
Β΄546/29-04-2010), τα οποία προβλέπονται στην εγκεκριμένη από την αρμόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Μελέτη, και περιλαμβάνουν τους παντός είδους πυροσβεστήρες (η συντήρησή τους θα 
γίνεται σύμφωνα με τη ΚΥΑ 618/43/2005), τα συστήματα πυρανίχνευσης, τον φωτισμό 
ασφαλείας, τα συστήματα ολικής κατάκλυσης, τους πυροσβεστικούς σταθμούς, και το μόνιμο 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (που αποτελείται από τη δεξαμενή πυρόσβεσης, το 
πυροσβεστικό συγκρότημα, τις πυροσβεστικές φωλιές, τις σωληνώσεις , τον ηλεκτρικό πίνακα, 
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και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα και μικροϋλικά που απαρτίζουν το δίκτυο). 
 

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 Ν.1599/1986 
με τις οποίες θα πιστοποιεί ότι, α) οι πυροσβεστήρες συντηρήθηκαν και πως πληρούν τους όρους καλής 
λειτουργίας και ασφαλείας, β) όλα τα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας που περιλαμβάνονται 
στην εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας συντηρήθηκαν και πληρούν τους όρους καλής 
λειτουργίας και ασφαλείας, και να ενημερώνει το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας σύμφωνα με την Πυροσβεστική διάταξη 12/2007, Φ.Ε.Κ. 545/18-04-2007.Στη 
διασφάλιση ομαλής λειτουργίας περιλαμβάνονται οι επισκευές βλαβών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να έχει αντίγραφο της εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, ώστε να γνωρίζει επακριβώς 
τα μέσα και τις θέσεις εγκατάστασης όλων των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συντήρησή τους δίχως παραλείψεις. Συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος λειτουργίας και 
η συντήρηση του συστήματος ανίχνευσης διαρροών φυσικού αερίου και αυτόματης διακοπής παροχής 
αερίου σε περίπτωση διαρροής του ή σε περίπτωση πυρκαγιάς (δηλαδή ο πίνακας ανίχνευσης φυσικού 
αερίου με όλα τα συνεργαζόμενα με αυτών εξαρτήματα, δηλαδή φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές καπνού, 
ανιχνευτές φυσικού αερίου, ηλεκτροβάνα αυτόματης διακοπής παροχής αερίου, κομβίο [μπουτόν] για 
τη χειροκίνητη εντολή διακοπής παροχής αερίου, καλωδιώσεις κ.τ.λ). 
Ετήσιος έλεγχος του συνόλου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο 
ΕΛΟΤ HD384 (Κ.Υ.Α. Φ7.5/1816/88/27-02-2004, Φ.Ε.Κ. 470/05.03.04),  ΕΛΟΤ 60364:2020 , και 
κατάθεση του σχετικής Υ.Δ.Ε. από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. 
 

 Δεν νοείται συντήρηση και δεν περιλαμβάνεται στις εργασίες συντήρησης, άρα και δεν 
εντάσσεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου της παρούσας, η αντικατάσταση ολοκλήρου 
συγκροτήματος του παγίου εξοπλισμού του κολυμβητηρίου, το οποίο έχει υποστεί βλάβη και του 
οποίου η επισκευή ή η συντήρηση κρίνεται μη συμφέρουσα λόγω λήξης του ορίου ζωής αυτού. 
Ως πάγιος εξοπλισμός νοούνται τα ακόλουθα: 
 

✓ Σκούπα καθαρισμού του πυθμένα και των τοιχωμάτων των κολυμβητικών δεξαμενών 
✓ Αντλίες νερού κολυμβητικής δεξαμενής ολόκληρη ή τμήμα αυτών (κινητήρας ή σώμα αντλίας) 
✓ Βάνες – ηλεκτροβάνες δικτύου νερού κολυμβητικής δεξαμενής 
✓ Ηλεκτροκινητήρες 
✓ Συγκρότημα φίλτρων νερού (φίλτρα άμμου) 
✓ Λέβητες, καυστήρες, εναλλάκτες θερμότητας κ’ θερμαντικά σώματα 
✓ Ηλεκτρικοί Πίνακες (πλήρεις) 
✓ Φωτιστικά σώματα (προβολέας) επί του πυλώνα φωτισμού πλήρη μετά του σετ αφής (χωρίς τον 
λαμπτήρα) 
✓ Δοσομετρικό σύστημα ρύθμισης χλωρίου 
✓ Δοσομετρικό σύστημα ρύθμισης pΗ 
✓ Δοσομετρικό σύστημα ρύθμισης κροκίδωσης 
✓ Ισοθερμικό κάλυμμα κολυμβητικής δεξαμενής μετά του κινητηρίου μηχανισμού αυτού 
✓ Μικροφωνική εγκατάσταση 
✓ Σύστημα χρονομέτρησης - αποτελεσμάτων 
✓ Αντλίες συστήματος πυροπροστασίας (κινητήρας ή σώμα αντλίας) και κινητήρας αυτού 
✓ Κλιματιστικές μονάδες (αντικατάσταση πλήρης με νέες)) 
✓ Συστήματα υποσταθμού Μ.Τ. 
 

Στο κόστος της τακτικής (προγραμματισμένης) συντήρησης (δηλ. αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου) 
συμπεριλαμβάνονται: 
α) όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση μικροϋλικά για την εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης/επισκευής και  
β) τα αναλώσιμα χημικά απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα, με τις αντίστοιχες κατ’ εκτίμηση απαιτούμενες ετήσιες 
ποσότητες ανά είδος: 
 

• Υποχλωριώδες Νάτριο (ΝaOCl) περιεκτικότητας σε υγρό χλώριο 12-14%/30.000kg για χρήση από 
τα υφιστάμενα αυτόματα δοσομετρικά συστήματα, με άδεια κυκλοφορίας από ΕΟΦ. 
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• Ρυθμιστικό μείωσης PH (Ph-Minus / Υγρό διάλυμα θειικού οξέος 20-30%)/30.000kg για χρήση από 
τα υφιστάμενα αυτόματα δοσομετρικά συστήματα. 
• Κροκιδωτικό Polyaluminium Chloride (PAC)/850kg για χρήση από τα υφιστάμενα αυτόματα 
δοσομετρικά συστήματα. 
• Αλγειοκτόνο υγρό μη αφρίζον/850kg για χειροκίνητη χρήση απευθείας στις κολ. δεξαμενές με άδεια 
κυκλοφορίας από ΕΟΦ. 
• Χλώριο σε κόκκους για χειροκίνητη χρήση σε ειδικές περιπτώσεις με ανόργανο υποχλωριώδες 
ασβέστιο 60-70% σε ενεργό χλώριο. 
• Διττανθρακική σόδα (Bicarbonate soda) για χειροκίνητη χρήση απευθείας στις κολ. δεξαμενές για 
την ρύθμιση της αλκαλικότητας. 
 
Το καθένα από τα παραπάνω υλικά πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφάλειας 
(MSDS). 

 

 
2. Χρόνος και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε ένα (1) έτος. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης αρχίζει 
την επομένη της ημερομηνίας λήξεως της ισχύουσας σύμβασης.    
 

Οι εργασίες θα εκτελούνται: 
➢ Για το χρονικό διάστημα συνεχούς λειτουργίας κάθε ημέρα λειτουργίας του κολυμβητηρίου. 
➢ Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κολυμβητήριο θα είναι κλειστό, θα  εκτελούνται 

εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων δύο (2) φορές την εβδομάδα. 
 

 
3. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 
- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και να χρησιμοποιεί τα καθοριζόμενα σε αυτές υλικά. Οι προδιαγραφές 
εμπεριέχονται στα τεύχη μελέτης και σε σχετικά σχέδια του κολυμβητηρίου. Αυτά θα του εγχειρηθούν 
κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. 
- Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημιώσεως ή αύξηση τιμών για μεταβολές που έγιναν χωρίς έγγραφη 
εντολή του Δήμου έστω και αν αυτές βελτιώνουν την λειτουργία των συστημάτων του κολυμβητηρίου. 
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για τις εργασίες όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, 
μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος σε 
κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως 
είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών 
επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών, 
μικροϋλικών και χημικών (αγορά, μεταφορά, διαλογή, φύλαξη φθορά κ.λ.π.), οι δαπάνες λειτουργίας, 
συντήρησης, απόσβεσης μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τα τέλη, οι δασμοί, οι 
ασφαλιστικές κρατήσεις και επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων, κατασκευής των 
σταθερών σημείων καταμετρήσεων, δομικών, προσπελάσεως προς τις θέσεις παροχής των εργασιών 
και λήψης των υλικών, διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών προς το προσωπικό του 
ή προς τον εργοδότη ή προς οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την 
καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του 
εργοδότη η σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική 
μελέτη (στατική, ικριώματα, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λ.π.) και να λαμβάνει όλα τα 
σχετικά μέτρα. 
- Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι και οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν 
κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

 

4. Ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου 
- Κάθε εβδομάδα θα γίνεται Χημική και Μικροβιολογική Ανάλυση του νερού, η οποία και θα αναρτάται 
στο ειδικό πίνακα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία για την λειτουργία των 
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δημοτικών κολυμβητηρίων. Η χημική και μικροβιολογική ανάλυση θα πρέπει να γίνεται σε 
πιστοποιημένο αναγνωρισμένο ιδιωτικό η δημόσιο εργαστήριο της επιλογής του αναδόχου και με 
δαπάνες του αναδόχου. Η ανάλυση θα είναι σε πρωτότυπο έντυπο του εργαστηρίου και θα φέρει 
υπογραφή και σφραγίδα του εργαστηρίου και σε συνοδευτικό έντυπο την υπογραφή και του αναδόχου. 
 
- Κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Καλής και Ασφαλούς Λειτουργίας, το οποίο 
θα αφορά τα είδη που περιγράφονται στην παρούσα συγγραφή και το οποίο θα ισχύσει για δεκαπέντε 
(15) ημέρες. Θα υπογράφεται δε από τον Διπλ. Μηχανικό (Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Χημικό 
Μηχανικό) που οφείλει να διαθέτει ο ανάδοχος. 

 

- Καθημερινώς θα υποβάλλεται υπογεγραμμένο από τους συντηρητές-τεχνικούς του αναδόχου 
Αναλυτικό Δελτίο Εργασιών και θεωρημένο από τον Διπλ. Μηχανικό του αναδόχου. Στο Αναλυτικό 
Δελτίο Εργασιών θα καταγράφονται τα ακόλουθα: 
➢ Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των συντηρητών-τεχνικών του αναδόχου. 
➢ Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν, οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις 
➢ Τα αποτελέσματα της φωτομετρικής εξετάσεως του νερού, η οποία θα πρέπει να γίνεται κάθε δύο 
ώρες (δηλ. ελεύθερο χλώριο, συνολικό χλώριο, pH, η σκληρότητα τα ισοκυανουρικά οξέα, η 
αλκαλικότητα και η θερμοκρασία) 
➢ Λοιπά άλλα χρήσιμα στοιχεία 
 

- Μία φορά τον μήνα (από Οκτώβριο έως και Μάϊο) θα εκδίδεται Δελτίο Ελέγχου των καυστήρων- 
λεβήτων του συστήματος θέρμανσης νερού (των κολυμβητικών δεξαμενών και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων) υπογεγραμμένο από εξειδικευμένο αδειούχο συντηρητή καυστήρων, το οποίο θα 
προσκομίζεται στην υπηρεσία μαζί με το τιμολόγιο μηνιαίας συντήρησης. 
 

- Μία φορά το έτος θα συντάσσεται Υπεύθυνη Δήλωση Ελέγχου-Συντήρησης όλων των μέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας του κολυμβητηρίου (σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 12β/2010 
(ΦΕΚ Β΄546/29-04-2010) καθώς και του παντός είδους πυροσβεστήρων που υπάρχουν στις 
εγκαταστάσεις, του συντηρητού αυτών, η οποία επίσης θα προσκομίζεται στην υπηρεσία. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώνει με δική του ευθύνη Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας. 
 

- Μία φορά το έτος θα εκδίδεται Βεβαίωση Ελέγχου-Συντήρησης όλων των κλιματιστικών μονάδων 
του κολυμβητηρίου η οποίο επίσης θα προσκομίζεται στην υπηρεσία. 
 

- Για κάθε εργασία αποκατάστασης βλάβης (με ή χωρίς προσθήκη ανταλλακτικών), η οποία δεν 
εντάσσεται στην προγραμματισμένη συντήρηση καθώς και για το κόστος αυτής, ο ανάδοχος θα 
ενημερώνει εκ των προτέρων εγγράφως αναλυτικά την αρμόδια υπηρεσία, από την οποία και θα παίρνει 
την έγκριση για την αποκατάσταση αυτής. 

 

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον χειρισμό της ρομποτικής σκούπας, ο οποίος θα 
γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό του και όχι από προσωπικό του κολυμβητηρίου. Το εν λόγω 
προσωπικό θα επιβλέπει και θα ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της σκούπας καθ’ όλο το χρονικό 
διάστημα που αυτή θα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της κολυμβητικής δεξαμενής.    
 
- Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε ενδελεχή έλεγχο όλων 
των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου και θα συντάξει τεχνική έκθεση, την οποία και θα υποβάλλει 
στην υπηρεσία, στην οποία α) θα περιγράφεται αναλυτικά η κατάσταση στην οποία ευρίσκεται κάθε 
επιμέρους μηχάνημα των συστημάτων τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής 
Έκθεσης της παρούσας μελέτης και β) θα αναφέρεται ποία εξ αυτών ευρίσκονται κοντά στην λήξη του 
ωφέλιμου ορίου ζωής, παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα βλαβών και πρέπει να αντικατασταθούν, αφού 
θα είναι ασύμφορη η επισκευή τους. 
 
5. Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 
 

Στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού και τα κάτωθι:  
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➢ Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος ότι, έλαβε γνώση α) των όρων της παρούσας διακήρυξης και 

των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και β) των τοπικών 
συνθηκών και της κατάστασης στην οποία ευρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου.  
 

➢ Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001/2015 του συμμετέχοντος φορέα εν ισχύ.  

 

➢ Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 14001/2015 του συμμετέχοντος φορέα εν ισχύ. 

 

➢ Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 45001/2018 του συμμετέχοντος φορέα εν ισχύ. 
 

➢ Πιστοποίηση, όπως ορίζει ο κανονισμός 2067/2015/ΕΚ σε ισχύ, καθ’ όλη την περίοδο της 

σύμβασης για τον αδειούχο τεχνίτη ψυκτικό, σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013, για τη συντήρηση των 
κλιματιστικών μονάδων. 
 

➢ Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 

ή κολυμβητικών δεξαμενών από τους αντίστοιχους φορείς αυτών, με τις οποίες θα πιστοποιείται η 
ύπαρξη τριετούς τουλάχιστον εμπειρίας στην εκτέλεση ανάλογων εργασιών.  
 

➢ Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος ότι:  

α) είτε διαθέτει Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό ή Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Διπλ. Χημικό Μηχανικό 
(αμφότεροι μέλη του Τ.Ε.Ε.), ως υπάλληλους της εταιρίας του ή ως εξωτερικούς συνεργάτες, β) είτε ο 
ίδιος ο συμμετέχων είναι Διπλ. Μηχανικός (Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Χημικός Μηχανικός μέλος 
του Τ.Ε.Ε.), οι οποίοι θα φέρουν την πλήρη ευθύνη της ασφαλούς και σωστής εκτέλεσης των εργασιών 
και θα μπορούν να υπογράφουν τα σχετικά πιστοποιητικά. Θα κατατεθεί από τον συμμετέχοντα σχετική 
βεβαίωση του Τ.Ε.Ε. από το οποίο θα προκύπτει ότι εν λόγω μηχανικοί είναι εγγεγραμμένοι στο Τ.Ε.Ε..  
Ο ανάδοχος και οι παραπάνω μηχανικοί θα είναι επίσης υπεύθυνοι για την σύνταξη και υπογραφή των 
μηνιαίων πιστοποιήσεων εργασιών συντήρησης-επισκευών.  
 

➢ Θα κατατεθούν επίσης:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης εκ μέρους του κατά νόμον υπευθύνου της εταιρίας και  
β) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής/ανάληψης εκ μέρους του Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Χημικού 
Μηχανικού της ευθύνης του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και της ευθύνης των 
συστημάτων χημικών του κολυμβητηρίου του Δήμου, η οποία και θα έχει και δεσμευτικό χαρακτήρα 
στην περίπτωση επιλογής της επιχείρησης ως αναδόχου.  
Προκειμένου οι συγκεκριμένες υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης και αποδοχής/ανάληψης να γίνουν 
αποδεκτές, θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή.  
 

➢ Κατάσταση των εξειδικευμένων στην συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή 

κολυμβητικών δεξαμενών, ατόμων που διαθέτει η εταιρία (υπαλλήλων ή εξωτερικών συνεργατών), με 
περιγραφή του ακριβούς αντικειμένου του κάθε ενός από αυτά.  
Ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει κατάσταση με το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, που διαθέτει 
και που θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, κλπ με τριετή τουλάχιστον εμπειρία 
σε έργα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων ή κολυμβητικών δεξαμενών. Το διαθέσιμο 
προσωπικό του συνεργείου συντήρησης του υποψηφίου ανάδοχου θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 
τέσσερα άτομα με τις παρακάτω διακριτές ειδικότητες:  
- έναν (1) υδραυλικό , για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων  
- έναν (1) αδειούχο τεχνίτη ηλεκτρολόγο Α΄, Γ΄& Δ ειδικότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013, για 
την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
- έναν (1) αδειούχο τεχνίτη συστημάτων θέρμανσης (θερμαστής ή τεχνίτης καυστήρων), για τη 
συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης  
- έναν (1) αδειούχο τεχνίτη ψυκτικό, σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013, για τη συντήρηση των κλιματιστικών 
μονάδων.  
 
Οι παραπάνω ειδικότητες είναι τελείως διακριτές και θα επιτελούνται καθεμιά από 
ξεχωριστά άτομα.  
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Όλο το προσωπικό της εταιρείας που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι ασφαλισμένο στους 
αντίστοιχους φορείς και θα είναι δηλωμένοι στην κατάσταση επιθεώρησης εργασίας.  
Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη φάση 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, όπως βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και κατάσταση επιθεώρησης εργασίας 
του προσωπικού της εταιρείας στο οποίο θα φαίνονται οι παραπάνω ειδικότητες.  
 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση ότι υπάρχει η γνώση δυνατότητα χειρισμού, ρύθμισης και τεχνικής υποστήριξης 

των συστημάτων χημικών (ανταλλακτικά-service) και συγκεκριμένα:  
- Σύστημα ελέγχου χημικών παραμέτρων Aquatouch. 
- Σύστημα χλωρίωσης με υγρό ανόργανο χλώριο (NaOCl 12-14%)  
- Σύστημα ρύθμισης PH με υγρό ανόργανο οξύ (διάλυμα H2S04 20-30%)  
- Σύστημα κροκίδωσης με υγρό κροκιδωτικό τύπου PAC η αντίστοιχο  
- Υπεύθυνη Δήλωση, ότι υπάρχει η δυνατότητα επί τόπου πραγματοποίησης καθημερινώς 

μετρήσεων του νερού με ηλεκτρονικό όργανο για τον προσδιορισμό του pΗ, της αλκαλικότητας, 
της σκληρότητας, της περιεκτικότητας σε ελεύθερο και δεσμευμένο χλώριο, αμμωνία, των 
ισοκυανουρικών οξέων , κ.λπ.  

Το κόστος πραγματοποίησης των μετρήσεων θα βαρύνει τον ανάδοχο και θα ενσωματώνεται στην 
προσφορά του.  
 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος ότι, αναλαμβάνει ο ίδιος την αγορά, παραλαβή, αποθήκευση, 

και πλήρωση των εγκαταστάσεων με τα απαραίτητα χημικά.  
 

Οι παραπάνω ζητούμενες υπ. Δηλώσεις, όπου δεν απαιτείται ρητά δεν θα φέρουν θεώρηση γνησίου 
της υπογραφής παρά μόνον υπογραφή και σφραγίδα του συμμετέχοντος.  
 

Εφόσον τα παραπάνω ζητούμενα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά 
θεωρείται ελλιπής και δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν.  
Στην περίπτωση αυτή, η παραπάνω προσφορά επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος 
φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. Η συμμετοχή στη δημοπρασία, προϋποθέτει πλήρη γνώση 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της Διακήρυξης. 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέθεσε εγγράφως ο Θ.Ο.Π.Α.Α., (αρ. πρωτ. 10/12.01.22, αρ. πρωτ. 
Δήμου 1199/14.01.22), ο εκτιμώμενος ετήσιος αριθμός των ημερών λειτουργίας του κολυμβητηρίου 
ανέρχεται στις 320 ημέρες. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος συντήρησης ανά ημέρα ανέρχεται στο ποσόν των €170,00 πλέον Φ.Π.Α. 
24%. 
Επομένως το προϋπολογιζόμενο συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης ανέρχεται στο ποσόν των 
€170,00/ημέραΧ320ημέρες=€54.400,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
Επίσης διατίθεται επιπλέον ποσόν €7.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% για την αποκατάσταση βλαβών όταν 
προκύψουν. 
 
Συνεπώς ο συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω εργασία διαμορφώνεται στο ποσόν των 
€54.400,00+€7.000,00=€61.400,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι €76.136,00 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15-7331.004 του προϋπολογισμού του Δήμου των ετών 2022 και 2023 για τα ποσά των € €44.306,13 
και €31.829,87 αντίστοιχα 
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Συντήρηση και Επισκευή  
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
Κολυμβητηρίου 

  
       Αρ. Μελέτης Δ.T.Y.: 2/2022 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότης 
Τιμ.  
Μον. 

Κόστος 

1 

Τακτική (προγραμματισμένη) Συντήρηση. 
(Περιλαμβάνει επακριβώς τις εργασίες 
που παρατίθενται αναλυτικά στο τεύχος 
της Τεχνικής Έκθεσης) 

ημέρ. 320 170,00 54.400,00 

2 
Απρογραμμάτιστη Συντήρηση 
(αποκατάσταση βλαβών) 

- - 7.000,00 7.000,00 

     61.400,00 
     14.736,00 
     76.136,00 

 
Συνεπώς ο συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω εργασία διαμορφώνεται στο ποσόν των 
€61.400,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι €76.136,00 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7331.0004 του 
προϋπολογισμού του Δήμου των ετών 2022 και 2023 για τα ποσά των € €44.306,13 και €31.829,87 
αντίστοιχα 
 

Άλιμος, Ιανουάριος  2022 
 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

Γιώργος Κοκκίνης 
Η/Μ Μηχανικός ΤΕ 

 
 
 

Η Διευθύντρια Τ.Υ 
 
 
 
 
 

Ανδρομάχη Μούσια 
Πολιτικός Μηχανικός 

 


