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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

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

ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΝΣΛΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ  

 

Ζ παξνύζα Έθζεζε Αλαγθαηόηεηαο ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επηζθεπή / 

αλαβάζκηζε ηεο αληιίαο ιπκάησλ ηεο εηαηξίαο ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΣΟ Α.Β.Δ.Δ., ηζρύνο 32 KW, ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ «Α2», ιόγσ βιάβεο πνπ παξνπζίαζε ζηνλ ειεθηξνθηλεηήξα θαη κε ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Ζ επηζθεπή / αλαβάζκηζε ηεο αληιίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ ελ’ ιόγσ αληιηνζηαζίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γ.Δ. Αξηάθεο   

 

Γηα ηελ επηζθεπή ηεο Αληιίαο απαηηνύληαη ηα πην θάησ αληαιιαθηηθά θαη εξγαζίεο :   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ / ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΔ. ΠΡ/ΜΟ 

Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνθηλεηήξα κε θαηλνύξγην PXM – 3.1Δ - 

37KW / 2P - 400V 
€ 4.350,00 

αιίγθαξνο PX3-100 (set) € 600,00 

Πηεξσηή θαηλνύξηα VX3-100/150 Vortex € 400,00 

Μαλδύαο ςύμεσο (set) € 1.150,00 

Δξγαζία επηζθεπήο / Γνθηκή αληιίαο / Επγνζηάζκηζε  € 900,00 

ΤΝΟΛΟ :  € 7.400,00 

 

 

Με δεδνκέλν όηη : 

1) Δίλαη επιόγσο αδύλαην λα πξνβιεθζνύλ νη  παξνπζηαδόκελεο βιάβεο, αθνύ δελ είλαη γλσζηέο εθ ησλ 

πξνηέξσλ 

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 σο άλσ πξνκήζεηαο – επηζθεπήο (όπωρ οπίζεται στο 

άπθπο 158 τος ν. 3463/2006) ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ σο άλσ 

Αληιηνζηαζίνπ Αθαζάξησλ.  

                                           Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α ΥΑΛΚΙΔΑ , 14 / 4 / 2020 

  



 
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 ιήςε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο σο άλσ επηζθεπήο από ηελ εηαηξία 

ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΣΟ ε νπνία είλαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία θαη απνθιεηζηηθόο αληηπξόζσπνο.  

 

Πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ σο άλσ επηζθεπή, δηόηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ 

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

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

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ € 7.400,00 (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., 

όπσο 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 ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 
Ο Γ/ΝΣΖ Σ.Τ. 

ΣΜΖΜ. ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

  

  

  

ΗΩΑΝΝΖ ΣΑΠΩΝΖ ΝΗΚΟ ΜΠΗΛΗΡΖ 

ΜΖΥ/ΓΟ – ΜΖΥ/ΚΟ ΖΛ/ΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ 

 


