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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η   Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α                                   ΥΑΛΚΙΔΑ, 6 / 3 / 2020   
  

 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η 

 

 

Η παξνύζα Σερληθή Έθζεζε εξγαζηώλ κεηά πιηθώλ ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηελ 

εγθαηάζηαζε ηωλ ππνβξπρίωλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάηωλ ζηηο γεωηξήζεηο Γ1 – Κξαζζάο, Γ4 – Εξίωλ 

θαη Αγ. Νηθνιάνπ.   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ / ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΣΟ 

1 
Ηιεθηξνινγηθή ζύλδεζε κε πιηθά (θώο, 3Μ ηαηλίεο, ζεξκνζπζηειιόκελα) 

ππνβξύρηνπ θηλεηήξα αληιηνζηαζίνπ Κξαζζά. 
€ 150,00 

2 
Ηιεθηξνινγηθή ζύλδεζε κε πιηθά (θώο, 3Μ ηαηλίεο, ζεξκνζπζηειιόκελα) 

ππνβξύρηνπ θηλεηήξα αληιηνζηαζίνπ Αγ. Νηθνιάνπ.  
€ 150,00 

3 
Δεηηθά πιηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππνβξύρηωλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάηωλ                   

Γ1 – Κξαζζά, Γ4 – Εξίωλ θαη Αγ. Νηθνιάνπ.  
€ 150,00 

4 Καιώδην ειεθηξνδίωλ 30m, ΝΤΤ 3Υ2,5. € 30,00 

5 Μηθξνϋιηθά (βίδεο) γηα ηελ γεώηξεζε Αγ. Νηθνιάνπ. € 20,00 

ΤΝΟΛΟ :  € 500,00 

  

Με δεδνκέλν όηη : 

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

ηωλ πξνηέξωλ. 

2) Είλαη 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 Δ.Ε.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) Είλαη θαηεπείγνπζα ε αλάγθε εθηέιεζεο ηεο ωο άλω πξνκήζεηαο (όπως ορίζεηαι ζηο άρθρο 158 

ηοσ ν. 3463/2006) γηα ηελ αδηάιεηπηε πδξνδόηεζε ηωλ Δ.Ε. Αξηάθεο – Υαιθίδαο - Λειαληίνπ.   

 



 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                                                                        ΧΑΛΚΙΔΑ 
 

 

 

Νεοφύτου  69, Τ.Κ. : 34100  Χαλκίδα Τηλ.: 22210 20440-29995-88986, Fax :2221086758–61428 www.deyax.gr 
 

 

«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

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

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

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

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ € 500,00 (τωρίς ΦΠΑ) θαη ζα βαξύλεη ηνλ 

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

ζην θεθάιαην «Παροτές ηρίηων» κε  K.A. 620702 θαη ηίηιν «Επιζκεσές & σνηήρηζη Η/Μ 

Ύδρεσζης Ληλανηίοσ» θαη ν ΦΠΑ ηνλ Κ.Α. 54006224.  

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

  

  

  

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΠΩΝΗ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 


