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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων,
Π ρ ο σ κ α λ ε ί

Τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας την προσφορά 
τους, στο έντυπο προσφοράς το οποίο υπάρχει στο τεύχος με την μελέτη, σε σφραγισμένο 
φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ που βρίσκεται στην οδό 8ης Μεραρχίας 3-5 Ιωάννινα, 

μέχρι και την 02/11/2022
προκειμένου να τους ανατεθεί ή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, με τίτλο: 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ 

ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
CPV: 31211100-9 / 31681410-0 / 50000000-5

Προϋπολογισμού : 29.900,00 €, χωρίς ΦΠΑ.
Η χρηματοδότηση της δαπάνης γίνεται με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΙ και βαρύνει τον κωδικό 
προϋπολογισμού 6207001 με ονοματολογία:
«Συντηρήσεις Κτιρίων - Εγκαταστάσεων & Αντλιοστασίων Λυμάτων».

Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, 

(Άρθρο 128, Ν.4782/2021 κτλ).
2. Το αντίστοιχο φύλλο τεχνικών απαιτήσεων (Τεχνική Περιγραφή , ΕΣΥ κλτ) που 

συνέταξε το τμήμα ΕΕΛ & Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων & ΕΕΛ 
ΔΕΥΑΙ.

3. Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό μελέτης.
4. Την με αρ. 12/255/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ με την οποία εγκρίθηκε η 

Μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της ως παραπάνω παροχής υπηρεσίας.

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν οι Οικονομικοί φορείς οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και 
πληρούν τα όσα αναγράφονται στο τεύχος της μελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές, Ε.Σ.Υ. 
κτλ).

Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να προσκομίσουν:





1. Πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο να φαίνεται 
ότι η δραστηριότητα τους είναι σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

4. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

Καθώς και όλα όσα απαιτούνται στην μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Ε.Σ.Υ. κτλ), της 
παροχής υπηρεσίας. Οι προδιαγραφές και ολόκληρη η μελέτη για τη συγκεκριμένη παροχή 
υπηρεσίας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΙ.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ

ARISTEIDIS BARTZOKAS 
Ψηφιακή Υπογραφή 
24.10.2022 09:42
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συγκεκριμένη παροχή Υπηρεσίας αφορά στην Προληπτική Συντήρηση και την 
Τεχνική Επιφυλακή των αντλιοστασίων Λυμάτων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, τα οποία 
αναγράφονται στο Μητρώο (Παράρτημα ΙΙ).
Το αντικείμενο της παροχής Υπηρεσίας έχει ως σκοπό να γίνουν όλες οι 
απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε:

1. Να διατηρείται σε άρτια τεχνική κατάσταση ο εξοπλισμός όλων των 
αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. Περιλαμβάνει την 
προληπτική συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και 
ταυτόχρονα την άμεση άρση των βλαβών οι οποίες προκύπτουν.
Στην παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
μικρό - υλικά τα οποία απαιτούνται για το πρόγραμμα της προληπτικής 
συντήρησης, καθώς και το κόστος για τη χρήση όλων των εργαλείων και 
των μηχανημάτων τα οποία θα απαιτηθούν, είναι υποχρέωση του ανάδοχο 
της παροχής Υπηρεσίας, (π.χ. γερανός, φορτηγό, γεννήτριες κτλ). Για 
αυτόν το λόγο, προτιμάται ο ανάδοχος της συγκεκριμένης παροχής 
υπηρεσίας να διαθέτει τον δικό του εξοπλισμό, γεγονός το οποίο θα 
αποδεικνύεται με τα σχετικά έγγραφα κυριότητας.
Στην περίπτωση όπου παρουσιαστεί βλάβη εξοπλισμού, όπως π.χ. κάποιας 
αντλίας, η οποία απαιτεί περαιτέρω εργασίες, (π.χ. αλλαγή ρουλεμάν, 
περιέλιξη κτλ), ο ανάδοχος θα ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση της 
ΔΕΥΑΙ και το γεγονός θα καταγράφεται και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
προληπτικής συντήρησης αντλιοστασίων λυμάτων. Στη συνέχεια η ΔΕΥΑΙ 
θα καλύπτει όλες τις δαπάνες επισκευών οι οποίες θα απαιτηθούν και θα 
εκτελεστούν, όπως το κόστος του μηχανουργείου, ή του ηλεκτρολογείου 
κλπ.

2. Να διατηρείται σε άρτια κατάσταση ο εξοπλισμός όλων των αντλιοστασίων 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων καθώς και να είναι όλοι οι χώροι των 
αντλιοστασίων εσωτερικά και εξωτερικά καθαροί. Να γίνονται όλες οι 
απαραίτητες εργασίες για τον καθαρισμό των εσωτερικών δικτύων, των 
αντλιών, των φλοτέρ και εάν απαιτείται των θαλάμων και γενικότερα όλων 
των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των αντλιοστασίων λυμάτων.

3. Να γίνονται όλες οι απαραίτητες εκείνες επεμβάσεις που εγγυώνται την 
άμεση άρση κάθε βλάβης και δυσλειτουργίας που παρουσιάζουν οι 
αυτοματισμοί των ηλεκτρικών πινάκων του συνόλου των αντλιοστασίων.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Τη παρούσα μελέτη συνοδεύουν:
• Παράρτημα Ι:

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης αντλιοστασίων 
λυμάτων, το οποίο θα κατατίθεται υπογεγραμμένο στον επόπτη της 
υπηρεσίας (μέσω έγγραφου ή ηλεκτρονικού εντύπου), κάθε εβδομάδα.

• Παράρτημα ΙΙ:
• Το Μητρώο Αντλιοστασίων Λυμάτων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, το οποίο θα 

πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί με την ολοκλήρωση της παροχής 
υπηρεσίας.

Χωρίς την συμπλήρωση των ανωτέρω τεχνικών δελτίων η παροχή Υπηρεσίας θα 
θεωρείται πλημμελής.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/07/2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA 
SIONTI
Ημερομηνία: 2022.10.24 09:28:34 EEST

Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΕΛ 
Ψηφιακά υπογεγραμ/Αένο από SOFIA 

Ημερομηνία: 2022.10.24 09:29:35 EEST

ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc
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CPV: 31211100-9 / 31681410-0 / 50000000-5

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ενδεικτικό)

Άρθρο 1:
Εκτέλεση και εφαρμογή εβδομαδιαίου προγράμματος προληπτικής συντήρησης 
των εγκαταστάσεων όλων των αντλιοστασίων λυμάτων με βάση κατ’ ελάχιστο το 
υπόδειγμα το οποίο υπάρχει στο παράρτημα Ι, ανοιγμένου σε ενιαία εργασία.
Η δαπάνη της προμήθειας για χρήση των μικρό - υλικών ή άλλων μέσων τα οποία 
αγοράζονται προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες του άρθρου είναι 
αποκλειστική χρέωση του Αναδόχου, καθώς και η χρήση των απαραίτητων 
εργαλείων και μηχανημάτων.
Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η τήρηση των δελτίων - ημερολογίων σε έντυπη 
ή σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία θα θεωρούνται από τον επόπτη της υπηρεσίας. 
Επίσης υποχρέωση του αναδόχου είναι η συμπλήρωση του μητρώου των 
αντλιοστασίων καθώς και η σύνταξη αναφοράς/έκθεσης της κατάστασης των 
αντλιοστασίων με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
Στην ενδεικτική τιμολόγηση του άρθρου περιλαμβάνεται επίσης και κάθε δαπάνη, 
ενέργεια ή χρήση εξοπλισμού η οποία θα απαιτηθεί έτσι ώστε ο Ανάδοχος να 
παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη και επιφυλακή για το χρονικό διάστημα της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας σε όλα τα αντλιοστάσια λυμάτων της ΔΕΥΑΙ, σε όλες τις 
ώρες και τις ημέρες.
Τιμή εβδομαδιαίου προγράμματος προληπτικής συντήρησης και γενικής 
επιφυλακής : Επτακόσια πενήντα (750)€ / εβδομάδα.
Συνολικό ποσό δαπανών άρθρου: 18.750,00€

Άρθρο 2:
Εκτέλεση και εφαρμογή εργασιών αποκατάστασης βλάβης αυτοματισμών 
Ηλεκτρικών πινάκων των αντλιοστασίων λυμάτων κατ’ εφαρμογή της Τεχνικής 
Περιγραφής και των όρων της ΕΣΥ ανοιγμένων σε ενιαία εργασία καθώς και την 
εργασία δοκιμών όλων παραδοτέων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Συνολικό ποσό δαπανών του άρθρου:1.700,00€ (χίλια επτακόσια ευρώ).

Άρθρο 3:
Εκτέλεση και εφαρμογή εργασιών πλύσης & καθαρισμού αντλιών, σταθημέτρων, 
φλοτέρ και γενικά όλου του εξοπλισμού των αντλιοστασίων λυμάτων κατ’ 
εφαρμογή της Τεχνικής Περιγραφής και των όρων της ΕΣΥ ανοιγμένης σε μια 
ενιαία εργασία καθαρισμού και της παράδοσης σε κανονική λειτουργία.
Συνολικό ποσό δαπανών του άρθρου:9.450,00€ (εννέα χιλιάδες τετρακόσια 
πενήντα).

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/07/2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚ. & ΕΕΛ 

ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA SIONTI ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA SIONTIΗμεΡομηνία: ^.W.24 09:32:n EEST Ηηφρομηνία:20γ22αΉλ24 09:32:34 EEST
ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc
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CPV: 31211100-9 / 31681410-0 / 50000000-5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ένδειξη εργασίας Α.Τ. ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

Εβδομαδιαία προληπτική συντήρηση για το σύνολο των 
αντλιοστασίων 1 Εβδ. Προγ. 

Πρ. Συντ. 25 750,00€ 18.750,00€

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αυτοματισμού ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ 2 Ολοκλ. 
Μον. 17 100,00€ 1.700,00€

Καθαρισμοί εξοπλισμού αντλιοστασίων 3 Ολοκλ. 
Μον. 27 350,00€ 9.450,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 29.900,00€

ΦΠΑ 24% 7.176,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 37.076,00€

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/07/2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA 
SIONTI
Ημερομηνίας. ΟΟ^ΣΟΟΝΗ1^4:20 EEST

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚ. & ΕΕΛ

Α/Α
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA 
SIONTI
Η^ομηνία ΟΦ2Α·Σ0Ο4ΙΗ9:54:42
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):

Ένδειξη εργασίας Α.Τ. ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

Εβδομαδιαία προληπτική συντήρηση για το σύνολο των 
αντλιοστασίων 1 Εβδ. Προγ. 

Πρ. Συντ. 25

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αυτοματισμού ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ 2 Ολοκλ.
Μον. 17

Καθαρισμοί εξοπλισμού αντλιοστασίων 3 Ολοκλ.
Μον. 27

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΠΑ 24%

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ)









Δ.Ε.Υ.Α. 
luoowvivuov
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ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία

Τηλ. 2651054500 - Fax 2651072033

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ

ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
CPV: 31211100-9 / 31681410-0 / 50000000-5

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Α.1 Γενικά
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αναφέρεται στην παροχής της 
συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας, στις εργασίες τις οποίες αυτή προβλέπει, τον 
τρόπο επιμέτρησης, το αντικείμενο πληρωμής των διαφόρων ειδών εργασιών της 
και τους κανονισμούς που την διέπουν. Τα όσα περιγράφονται, τόσο στην τεχνική 
περιγραφή όσο και στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ισχύουν για όλες τις 
εργασίες και τις δράσεις τις οποίες η παρούσα μελέτη περιγράφει. Η δαπάνη της 
χρήσης των μικρό υλικών ή άλλων μέσων (π.χ. μια ασφάλεια βοηθητικού ή κύριου 
κυκλώματος σε ηλεκτρικό πίνακα, κάποια συμπληρωματικά λιπαντικά ή γράσο, 
τυχόν υλικά για ηλεκτρικές συνδέσεις κλέμμες, καλώδια κ.α., λάμπες κλπ.), είναι 
αποκλειστική χρέωση του αναδόχου της παροχής υπηρεσίας.
Η δαπάνη για εργασίες πιο πολύπλοκες, όπως επισκευές αντλιών (περιέλιξη, 
στεγανά, ρουλεμάν κτλ.), είναι αποκλειστική υποχρέωση της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. Αν 
για την άρση οποιασδήποτε βλάβης που θα προκύψει στον εξοπλισμό των 
αντλιοστασίων, απαιτηθεί μεταφορά τμημάτων του εξοπλισμού αυτού (π.χ. 
αντλίας) σε ειδικά επισκευαστικά κέντρα, τα έξοδα και η μέριμνα για τις μεταφορές 
και τις εργασίες αυτές βαρύνουν τον ανάδοχο. Το σύνολο του κόστους των 
ανταλλακτικών και των εργασιών των επισκευών αυτών, θα είναι υποχρέωση της 
ΔΕΥΑ Ιωαννίνων.
Τα υλικά για τους καθαρισμούς των αντλιοστασίων, όπως η καυστική σόδα 
(ποτάσα) ο ανάδοχος θα τα προμηθεύεται από την ΔΕΥΑΙ.

ΑΡΘΡΟ A1.1 : Περιεχόμενο Τιμών Τιμολογίου
Οι τιμές του ενδεικτικού Τιμολογίου, αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
παραδομένης εργασίας. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμιά άλλη πληρωμή ή 
αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της. Έτσι σε όλες τις τιμές του 
Τιμολογίου περιλαμβάνονται :
α. Η αξία αποζημίωσης του αναδόχου ανά μονάδα υπηρεσίας και με 
συνυπολογισμό κάθε δαπάνης που σχετίζεται με έξοδα διαχείρισης, ασφάλισης και 
κρατήσεων κατά παντός.
β. Τα έξοδα για την αποζημίωση όλων των φόρων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 
και των φορέων αυτού, πλην ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τον κύριο της Υπηρεσίας 
(ΔΕΥΑΙ), βαρύνουν τον ανάδοχο.
γ. Γενικά κάθε δαπάνη η οποία δεν αναγράφεται συγκεκριμένα, αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της Υπηρεσίας η οποία ορίζεται 
και από το Τιμολόγιο.





Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων.

ΑΡΘΡΟ A1.2 : Φόροι-Τέλη- Παρακολούθηση-Παραλαβή-Αντικείμενο πληρωμής
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις οι οποίοι ισχύουν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
Διευκρινίζεται και πάλι ότι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος 
επιβάλλεται επί των πιστοποιήσεων - και μόνον αυτός - βαρύνει την ΔΕΥΑ 
Ιωαννίνων.
Εάν μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη 
και κρατήσεις, ή καταργηθούν άλλοι οι οποίοι όταν συντάχθηκε η μελέτη ισχύανε, 
το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται ή αφαιρείται κανονικά από τους αντίστοιχους 
λογαριασμούς του Αναδόχου.
Η παρακολούθηση της παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 216 έως 
220 του Ν.4412/16 και όπως έχουν αυτά τροποποιηθεί και ισχύουν. Η παραλαβή 
θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με 
το Άρθρο 107, του Ν.4782/2021, από την επιτροπή παραλαβής η οποία 
συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με 
το Άρθρο 108, του Ν.4782/2021.
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του ότι το αντικείμενο πληρωμής περιλαμβάνει 
κάθε εργασία ή δαπάνη η οποία αφορά την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση του 
αντικειμένου αφορά εκτός από όσες ρητά εξαιρούνται.
Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές 
υπέρ τρίτων - εκτός του ΦΠΑ- καταβάλλονται από τον ανάδοχο.
Αποζημιώσεις εργασιών προσωπικού, απολογιστικής φύσης δεν στοιχειοθετούνται 
για καμία εργασία των ενοτήτων της παρούσας.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας χωρίς επιπρόσθετη 
αποζημίωση του Αναδόχου είναι και η εικοσιτετράωρη τεχνική επιφυλακή του 
Αναδόχου και δεν εξαιρούνται Αργίες, νύχτες και Κυριακές. Αυτό σημαίνει 
ότι ο ανάδοχος και το επιλεγμένο για την εργασία προσωπικό του, θα είναι στη 
διάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων για οποιαδήποτε 
πρόβλημα προκύψει στα αντλιοστάσια λυμάτων.

ΑΡΘΡΟ A1.3 : Τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης 
κατά 10% κατ’ ακολουθία με το άρθρο 337 §2.β του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ A1.4: Μονομερής λύση της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή ΔΕΥΑΙ έχει τη δυνατότητα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις σε ακολουθία του άρθρου 
338 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ A1.5 : Τρόπος πληρωμής απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 
αναδόχου
Για τον τρόπο πληρωμής, τις προκαταβολές & την τμηματική παράδοση θα 
εφαρμοστεί το άρθρο 200 §3 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 
102, του Ν.4782/2021.

Α.2 Συμπληρωματικοί όροι
Εκτός των όρων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην Ε.Σ.Υ ισχύουν και οι 
συμβατικοί όροι του ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ, εφ' όσον δεν είναι αντίθετοι με τους όρους 
της παρούσης και για όσες περιπτώσεις την συμπληρώνουν.
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Στην περίπτωση όπου προβλέπεται η εκτέλεση κάποιων εργασιών οι οποίες δεν 
καλύπτονται από την Ε.Σ.Υ ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, αυτές θα 
εκτελεστούν σύμφωνα με τους παραδεκτούς κανόνες της τέχνης καθώς και τις 
έγγραφες οδηγίες και εντολές του Επόπτη Μηχανικού της υπηρεσίας.

Α.3 Κανονισμοί
Γενικά όλες οι εργασίες οι οποίες αφορούν ηλεκτρικές και μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του 
Ελληνικού Δημοσίου, τους κανονισμούς ΕΛΟΤ (και εκείνους της ΔΕΗ, ΟΤΕ και 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), συμπληρωμένους με τους Γερμανικούς (VDE για 
ηλεκτρικά και DA για μηχανουργικά) και τους υπόλοιπους Διεθνής Κανονισμούς.

Α.4 Επίβλεψη
Για την επίβλεψη του Αναδόχου, θα να οριστεί Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό (Τεχνολογική ή Πολυτεχνική βαθμίδα) ή εργοδηγό με τουλάχιστον 
δεκαετή εμπειρία σε παρόμοιας φύσης εργασίες.

Α.5 Προσόντα Αναδόχου
Ο Ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας, πρέπει να είναι εξειδικευμένος με 
αποδεικνυόμενη εμπειρία σε αντίστοιχη παροχή υπηρεσίας, η οποία θα 
αποδεικνύεται με βεβαίωση περαίωσης, σύμβαση κτλ., η οποία κατ’ ελάχιστον 
αντίστοιχης αξίας με την παρούσα.
Να διαθέτει δικό του ιδιόκτητο εξοπλισμό, (φορτηγό, γερανούς, γεννήτριες κτλ.), 
τα οποία να είναι πιστοποιημένα, καθώς και επαρκή προσωπικό (ηλεκτροτεχνίτη, 
μηχανοτεχνίτη, εφαρμοστή κτλ.), για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες 
της παροχής της υπηρεσίας και της εικοσιτετράωρης επιφυλακής.
Οι φωτοτυπίες των τίτλων, των πιστοποιήσεων, της προϋπηρεσίας κτλ., θα 
κατατεθούν κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Α.6. Παραρτήματα: Δελτία Παρακολούθησης Εργασιών, Μητρώο Αντλιοστασίων 
Η εκτέλεση εργασιών θα αποτυπώνεται στα Δελτία / Ημερολόγια Παρακολούθησης 
Εργασιών (Παράρτημα Ι), τα οποία θα πρέπει να τηρούνται, να υπογράφονται από 
τον ανάδοχο και να κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στον επόπτη της 
υπηρεσίας. Τα φύλλα των ημερολογίων αυτών συνοδεύουν το γενικότερο αρχείο 
και τους διάφορους απολογισμούς των εργασιών, τίθενται υπόψιν των επιτροπών 
παραλαβής και είναι προ απαιτούμενα για την πληρωμή του αναδόχου.
Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, θα κατατεθεί το Μητρώο Αντλιοστασίων 
(Παράρτημα ΙΙ) της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων συμπληρωμένο, καθώς και αναφορά/έκθεση 
της λειτουργικής τους κατάστασης.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/07/2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA SIONTI 
Ημερομηνία: 2022.10.24 09:55:33 EEST

ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚ. & ΕΕΛ 

Ψηφιακά υπογεγρΑ/μμένο από SOFIA SIONTI 
Ημερομηνία: 2022.10.24 09:55:56 EEST

ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α.
Icocxvvivujv

8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία 
Τηλ. 2651054500 - Fax 2651072033

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ

ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
CPV: 31211100-9 / 31681410-0 / 50000000-5

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης αντλιοστασίων λυμάτων 

(κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ — ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ & 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ: 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & 
ΕΣΧΑΡΟΚΑΔΩΝ & ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΞΗΡΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ: 
ΘΑΛΑΜΩΝ 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ: 
ΘΟΡΥΒΟ 

ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΝΑΚΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ / PLC 

SOFT STARTER

ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Ζ

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΛΑΔΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΤΛ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1 
(ΝΑΥΤΑΚΙΑ)

ΑΝ26 ΝΕΟ 
(ΜΑΚΑΡΙΟΥ & 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ)

ΑΝ26 
ΠΑΛΙΟ(ΜΑΚΑΡΙΟΥ & 

ΠΛΑΣΤΗΡΑ)
Α3 

(ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)
ΒΑΘΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ σε m

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ
D ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡ/ΣΗΣ mm

D ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΑΘ/ΨΗΣ mm
ΕΤΑΙΡΙΑ & ΤΥΠΟΣ Η/Ζ / ΙΣΧΥΣ

ΠΑΡΟΧΗ - ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ





ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α4 
(ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ) Α5 (ΜΑΒΙΛΗ) Α55 (ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ 

& ΠΑΠΝΔΡΕΟΥ) Α6 (ΒΟΓΙΑΝΝΟΥ)

ΒΑΘΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ σε m

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ

D ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡ/ΣΗΣ mm

D ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΑΘ/ΨΗΣ mm

ΕΤΑΙΡΙΑ & ΤΥΠΟΣ Η/Ζ / ΙΣΧΥΣ

ΠΑΡΟΧΗ - ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΜΑΣΗΤΗΣ





ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1 ΒΙΠΕ (ΠΕΛΕΤ) Α2 ΒΙΠΕ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) ΣΤΑΥΡΑΚΙ (ΦΥΛΑΚΕΣ) ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΒΑΘΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ σε 

m

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ

D ΣΩΛΗΝΑ 
ΑΝΑΡ/ΣΗΣ mm

D ΣΩΛΗΝΑ 
ΚΑΤΑΘ/ΨΗΣ mm

ΕΤΑΙΡΙΑ & ΤΥΠΟΣ 
Η/Ζ / ΙΣΧΥΣ
ΠΑΡΟΧΗ - 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 
ΑΝΤΛΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΤΛΙΑΣ - 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ - 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΤΛΙΑΣ - 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ - 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΤΛΙΑΣ - 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ - 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ





ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1 ΝΗΣΙ 
(ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ)

Α2 ΝΗΣΙ 
(ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) Κ.Φ. ΝΗΣΙ ΝΤΡΑΜΠΑΤΟΒΑ

ΒΑΘΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ σε m

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ

D ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡ/ΣΗΣ mm

D ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΑΘ/ΨΗΣ mm

ΕΤΑΙΡΙΑ & ΤΥΠΟΣ Η/Ζ / ΙΣΧΥΣ

ΠΑΡΟΧΗ - ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ





ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1 ΚΑΤΣΙΚΑΣ 
(ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ)

Α2 ΚΑΤΣΙΚΑΣ 
(ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ)

Α1 ΚΑΤΣΙΚΑΣ 
(ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ) ΠΕΔΙΝΗΣ

ΒΑΘΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ σε m

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ

D ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡ/ΣΗΣ mm

D ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΑΘ/ΨΗΣ mm

ΕΤΑΙΡΙΑ & ΤΥΠΟΣ Η/Ζ / ΙΣΧΥΣ

ΠΑΡΟΧΗ - ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ





ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1 ΠΕΡΑΜΑ 
(ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ) Α2 ΠΕΡΑΜΑ (ΤΣΑΒΕΙΚΑ) Α3 ΠΕΡΑΜΑ 

(ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)
Α4 ΠΕΡΑΜΑ (ΠΑΛΙΟ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΒΑΘΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ σε m

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ

D ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡ/ΣΗΣ mm

D ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΑΘ/ΨΗΣ mm

ΕΤΑΙΡΙΑ & ΤΥΠΟΣ Η/Ζ / ΙΣΧΥΣ

ΠΑΡΟΧΗ - ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 
ΑΝΤΛΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ





ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/07/2022

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1 ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ) Α2 ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
(ΡΑΦΤΑΝΕΪΚΑ)

Α3 ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ)

ΒΑΘΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ σε m

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ

D ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡ/ΣΗΣ mm

D ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΑΘ/ΨΗΣ mm

ΕΤΑΙΡΙΑ & ΤΥΠΟΣ Η/Ζ / ΙΣΧΥΣ

ΠΑΡΟΧΗ - ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από 
SOFIA SIONTI
Ημερομηνία: 2022.10.24
09:56<3ΦιΑΕσϊΓντη
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΕΛ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA 
SIONTI
Ημερομηνία: 2022.10.24 09:56:51 EEST 

ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc




