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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

                        

ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η  
 

Η παξνύζα Σερληθή Έθζεζε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρωξήζνπκε ζηελ Πξνκήζεηα – 

Δγθαηάζηαζε ελόο Δθθηλεηή Αληιίαο Λπκάηωλ ζηνλ Ηιεθηξηθό Πίλαθα ηνπ Αληιηνζηαζίνπ Α1 – 

Παξαιίαο θαη ελόο Δθθηλεηή Αληιίαο Λπκάηωλ ζηνλ Ηιεθηξηθό Πίλαθα ηνπ Αληιηνζηαζίνπ Α2 – αληέ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ιόγω ηεο νινθιήξωζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΜΟΤ Ν. ΑΡΣΑΚΗ» πνπ έρεη ωο απνηέιεζκα ζηελ αύμεζε ξνήο 

ιπκάηωλ, θξίλεηαη αλαγθαίν ε ηνπνζέηεζε κηαο αθόκα αληιίαο ζην θάζε από ηα ωο άλω αληιηνζηάζηα, 

όπνπ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο νη θαηάιιειεο ζωιελώζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ηνπο 

ιεηηνπξγία θαη ε πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο.    

 

Σα ειεθηξνινγηθά πιηθά θαη νη εξγαζίεο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηξίηεο αληιίαο 

πνπ ζα ηνπνζεηεζεί αλά αληιηνζηάζην, θαίλνληαη ζηνλ παξαθάηω πίλαθα :  

 

1. ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ Α1-ΠΑΡΑΛΙΑ 

 

2. ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ Α2-ΑΝΣΕ 

 

 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η   Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α  ΥΑΛΚΙΔΑ , 13/11/2017 

ΑΡΜ.: ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΠΩΝΗ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ                      

( ΣΕΜ.) 

1 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Τ/Γ εθθίλεζεο 22 KW  1 

2 Αιιαγή ζηνλ ζπκβαηηθό απηνκαηηζκό γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηεο ηξίηεο αληιίαο - 

3 Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο Αληιηνζηαζίνπ - 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ                      

( ΣΕΜ.) 

1 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνύ πίλαθα δηαζηάζεωλ 600Υ800Υ350 mm  1 

2 Γηαθόπηεο ηζρύνο ζεξκηθήο θαη καγλεηηθήο πξνζηαζίαο 3Υ160 Α 1 

3 Οκαιόο Δθθηλεηήο 22 / 55 KW κε ελζωκαηωκέλν ξειέ Βy Pass  1 

4 Δπηινγηθόο Γηαθόπηεο 1-0-2 2 

5 Κάξηεο επέθηαζεο PLC-LOGO (4 Input , 4 Output) 2 

6 

Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο, Γηαζύλδεζε θαη θαιωδίωζε λένπ 

ειεθηξηθνύ πίλαθα κε ηνλ πθηζηάκελν, Αιιαγή πξνγξάκκαηνο ζην PLC γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηεο ηξίηεο αληιίαο, Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο Αληιηνζηαζίνπ 

- 
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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

Με δεδνκέλν όηη : 

1) Δίλαη επιόγωο αδύλαην λα πξνβιεθζνύλ νη  παξνπζηαδόκελεο βιάβεο, αθνύ δελ είλαη γλωζηέο εθ 

ηωλ πξνηέξωλ,  

2) Δίλαη νηθνλνκηθά αζύκθνξν θαη νπδόιωο εμππεξεηεί ηνπο ιεηηνπξγηθνύο ζθνπνύο  ηεο 

επηρείξεζεο λα δεζκεύνληαη νη πόξνη ηεο γηα λα δεκηνπξγείηαη απόζεκα πιήξνπο ζεηξάο εθεδξηθνύ 

εμνπιηζκνύ γηα όιεο ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. πνπ πηζαλόηαηα λα 

νδεγήζεη ζε ηερλνινγηθή απαμίωζε ηωλ εμαξηεκάηωλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνηέ ή θαη ζε νιηθή 

απαμίωζή ηνπο ζε πεξίπηωζε πνπ απαμηωζεί ηερλνινγηθά ν εμνπιηζκόο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. 

3) Δίλαη θαηεπείγνπζα ε αλάγθε εθηέιεζεο ηεο ωο άλω πξνκήζεηαο – εγθαηάζηαζεο (όπως ορίζεται 

στο άρθρο 158 τοσ ν. 3463/2006) γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηωλ Αληιηνζηαζίωλ                        

Α1-ΠΑΡΑΛΙΑ θαη Α2-ΑΝΣΔ, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο.    

  

Πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ ωο άλω επηζθεπή, δηόηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ 

ππεξβαίλεη όξην ηωλ (€ 20.000,00 τωρίς ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παρ. 1 τοσ Άρθροσ 328 τοσ 

Νόμοσ 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ € 4.500,00 θαη ζα βαξύλεη ηνλ ελ’ ελεξγεία 

Πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 165/2016 Απόυαση Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., όπωο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη εγθξηζεί, ζην θεθάιαην «Παροτές Σρίτων» κε  K.A. 620710 θαη ηίηιν «Επισκεσές & 

σντήρηση Μητανημάτων Αποτέτεσσης Νέας Αρτάκης» θαη ν Φ.Π.Α. ζηνλ Κ.Α 54006223.  

 

    

                                                                     ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

             Ο ΤΝΣΑΞΑ                               Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ                     Ο Γ/ΝΣΗ Σ.Τ./Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

                                                              Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ                                      
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