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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

T E X N I K H   Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α  ΥΑΛΚΙΔΑ , 27/2/2018 

ΑΡΜ.: ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΠΩΝΗ  

                                                                                                   ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η 

 Η παξνύζα Σερληθή Έθζεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηωλ 

ζωιελώζεωλ θαη εμαξηεκάηωλ ηνπ Αληιηνζηαζίνπ Αθαζάξηωλ «Υνπξκνπζηάδνπ» θαζώο θαη λα 

αληηθαηαζηαζεί έλαο ζηδεξνδνθόο ζηνλ νπνίνλ ζηεξίδεηαη ην θίιηξν ζην Αληιηνζηάζην Αθαζάξηωλ 

«Αγ. Νηθνιάνπ» ν νπνίνο ιόγω δηάβξωζεο από ηελ πνιπθαηξία ππάξρεη θίλδπλνο λα θνπεί θαη λα 

πξνθαιέζεη αηύρεκα ζε εξγαδόκελν.    

Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηωλ αληιηώλ, παξαηεξείηαη απμεκέλε δηαξξνή 

ιπκάηωλ ζηνλ ζάιακν ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ιόγω παιαηόηεηαο θαη δηαβξώζεωλ ζηηο πθηζηάκελεο 

ζωιελώζεηο ηνπ. Ωο απνηέιεζκα απηνύ είλαη ε δξακαηηθή πηώζε βαζκνύ απόδνζεο ηωλ αληιηώλ. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζωζηήο θαη αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγηάο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, πξέπεη λα 

απνζπλδεζνύλ θαη λα απνκαθξπλζνύλ νη παιαηέο ζωιελώζεηο, θαη ηα παιαηά εμαξηήκαηα (βάλεο θαη 

αλεπίζηξνθα θιαπέ) θαη λα εγθαηαζηαζνύλ λέεο ζωιελώζεηο Inox ζεηξάο 304 πάρνπο 4mm θαη 

θαηλνύξηα εμαξηήκαηα ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξν.    

Αλαθέξεηαη όηη ε Δ.Ε.Τ.Α.Υ. δελ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα - εμνπιηζκό θαη 

πξνζωπηθό γηα ηελ πξναλαθεξόκελε εξγαζία, θαη πξέπεη λα αλαηεζεί ζε εμωηεξηθό ζπλεξγάηε.  

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 € 1.500,00 (τωρίς ΦΠΑ) θαη ζα βαξύλεη 

ηνλ ελ’ ελεξγεία Πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 277/2017 Απόυαση 

Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., ζην θεθάιαην «Παροτές Σρίτων» κε K.A. 620714 θαη ν Φ.Π.Α. ζηνλ Κ.Α 

54006224.  
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