
                      

                                                                                                                                          

 
 

 

 

 

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ετήσιος έλεγχος διαρροής υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση των αντλιών του 

Δημοτικού Πρατήριου Καυσίμων & αντικατάσταση (Πομποδέκτης  ακροσωληνίου) 

Αναλυτική Περιγραφή Προμήθειας & Εργασιών 

 Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  ενδιαφέρεται να προβεί                                                                                                          

1. Ετήσιος έλεγχος διαρροής υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση των αντλιών του 

Δημοτικού Πρατήριου Καυσίμων,                                                                                                                                    

2. Προμήθεια & αντικατάσταση tag reader (Πομποδέκτης  ακροσωληνίου) Εξοπλισμού Δημοτικού Πρατηρίου                
του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και να αναθέσει την επισκευή τους  με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με Απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών, και αναλυτικά τα παρακάτω: 
 

α. Την συμφωνία ισοζυγίου δεξαμενών με τους μετρητές των αντλιών, με έναρξη διαδικασίας ελέγχου σε όλα τα 

σημεία (αντλίες, σύνδεσμοι, δικλείδες κ.λπ.) για να εντοπίσουμε τυχόν διαρροή καυσίμου. 

β. Στην λιτρομέτρηση όλων των αντλιών και των δεξαμενών του Δημοτικού πρατηρίου. 

γ. Στους απαραίτητους ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα, στους αισθητήρες στάθμης και τροφοδοτικού αυτών, 

στην επικοινωνία των αντλιών με τους  αισθητήρες των δεξαμενών του Δημοτικού πρατηρίου. 

δ. Στην προμήθεια & αντικατάσταση Πομποδέκτη ακροσωληνίου tag reader  για την Αντλία Πετρελαίου σε 

ακροσωλήνιο 1'' 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένης εμπειρίας συνεργείο τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο των 

εργασιών. 

Μετά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα προσκομίσει: 

Δελτίο περιγραφής εργασιών και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε. 

Επίσης αν απαιτηθούν τυχόν μικρουλικά, αυτά θα είναι έως το συνολικό ποσό των 297,60 ευρώ (εργασιών και υλικών) 

συμπεριλαμβανομένου και τον Φ.Π.Α. 24%.  
 

Η πίστωση  θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 10-6265.013, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού κεντρικής 

αποθήκης αναλώσιμων ειδών και Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων» και ποσού 1.463,20 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού 

έτους 2021. 

 
 
      

             Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

            ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ   ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΕΡΓΟ: 1. Ετήσιος έλεγχος διαρροής υγρών 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                            καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                  των αντλιών του Δημοτικού Πρατήριου Καυσίμων 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ           2. Προμήθεια & αντικατάσταση (Πομποδέκτης                  
Πληροφορίες: Πεδιαδιτάκης Γεώργιος                           ακροσωληνίου) Εξοπλισμού Δημοτικού Πρατηρίου 

Τηλ.: 2813409613 

Fax:  2813409616 

E-mail : diaxirisi@heraklion.gr 
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