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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

 

Ε Κ Θ Ε  Η   Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Σ Η Σ Α   

ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΝΣΛΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ  

 

Η παξνύζα Έθζεζε Αλαγθαηόηεηαο ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρωξήζνπκε ζηελ επηζθεπή 

ηεο ππνβξύρηαο αληιίαο ιπκάηωλ ηεο εηαηξίαο FLYGT, ηζρύνο 30 KW, ηύπνπ NP 3202.180 HT 456                      

(S.N.: 1140150) ηνπ θεληξηθνύ αληιηνζηαζίνπ «A», ιόγω κεγάιεο πηώζεο ηνπ βαζκνύ απόδνζεο θαη 

παξνρεηεπηηθόηεηαο ηεο.    

 

Η επηζθεπή ηεο αληιίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ελ’ ιόγω 

αληιηνζηαζίνπ.  

 

Μεηά από έιεγρν πνπ έγηλε ζηελ αληιία από ην εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο FLYGT, γηα ηελ επηζθεπή ηεο απαηηνύληαη ηα πην θάηω αληαιιαθηηθά θαη εξγαζίεο :   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ / ΕΡΓΑΙΩΝ 
ΠΟΟΣΗΣΑ                

(ΣΕΜ.) 
ΚΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

N-Pump Kit                                                                                      

(πηεξωηή θαη δαθηύιηνο εηζόδνπ από ζθιεξπκέλν πιηθό) 

/ Hard Iron 

1 € 3.850,00 €3.850,00 

Basic Repair Kit                                                     

(Αληηθαηάζηαζε κεραληθνύ ζηππεηνζιίπηε, έλζθαηξωλ 

θαη θπιηλδξηθώλ ηξηβέωλ, παξεκβπζκάηωλ 

ζηεγαλνπνίεζεο θαη άιιωλ κηθξνϋιηθώλ)  

1 € 2.350,00 € 2.350,00 

Cable Unit 1 € 40,00 € 40,00 

Premium Antifreeze (Φπθηηθό πγξό)   2 € 5,00 € 10,00 

ΕΡΓΑΙΕ 

Απνζπλαξκνιόγεζε – πλαξκνιόγεζε  € 170,00 

Καζαξηζκόο – Βαθή – Γνθηκέο  € 80,00 

ΤΝΟΛΟ € 6.500,00 

 

Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γλήζηα αληαιιαθηηθά 

θαζώο θαη ην ζπλεξγείν επηζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλν από ηελ θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξεία.  

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α                                          Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν 

 ΥΑΛΚΙΔΑ , 16 / 3 / 2020 
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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 δελ 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.  

3) Δίλαη θαηεπείγνπζα ε αλάγθε εθηέιεζεο ηεο ωο άλω πξνκήζεηαο – επηζθεπήο (όπωρ οπίζεται στο 

άπθπο 158 τος ν. 3463/2006) ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζωζηή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ ωο άλω 

Αληιηνζηαζίνπ Λπκάηωλ.  

 

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

ππεξβαίλεη όξην ηωλ (€ 20.000,00 σωπίρ ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παπ. 1 τος Άπθπος 328 τος 

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

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ € 6.500,00 (σωπίρ ΦΠΑ) θαη ζα βαξύλεη ηνλ 

ελ’ ελεξγεία Πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 249/2019 Απόυαση Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., 

όπωο έρεη εγθξηζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζην θεθάιαην «Παποσέρ Σπίτων» κε  K.A. 620710 θαη 

ηίηιν «Επισκεςέρ και ςντήπηση Μησ. Εξοπλισμού Αποσέτεςσηρ» θαη ν ΦΠΑ 24% ηνλ Κ.Α. 

54006224. 

 

Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 
Ο Γ/ΝΣΗ Σ.Τ. 

ΣΜΗΜ. ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

  

  

  

ΙΧΑΝΝΗ ΣΑΠΧΝΗ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 
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