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συγκροτημάτων και 

ηλεκτροκινητήρων της 

ΔΕΥΑ Λέσβου» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 
18/2020 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.268,30 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

 

ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΕΕ ΚΚ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ   

  

Η παρούσα μελέτη υπό τον τίτλο «Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων και 

ηλεκτροκινητήρων της ΔΕΥΑ Λέσβου» αφορά την παροχή της υπηρεσίας για την συντήρηση 

και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων τα οποία 

βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου. Οι εργασίες που προβλέπονται από την 

με αριθμό 18/2020 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Λέσβου είναι οι 

ηλεκτροτεχνικές εργασίες και πιο συγκεκριμένα οι περιελίξεις αντλητικών συγκροτημάτων και 

ηλεκτροκινητήρων και η συντήρηση αυτών. 

  

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα παρέχονται από τον ανάδοχο είναι οι εξής: 

• Αντλητικά συγκροτήματα 

Η κατασκευή νέας περιέλιξης και  η επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος 1 έως 

100 HP και συγκεκριμένα το άνοιγμα της αντλίας, η αφαίρεση της παλιάς περιέλιξης, η 

κατασκευή νέας, η τοποθέτηση νέων ανταλλακτικών στις θέσεις των στεγανών και των 

εδράνων, ή όπου αλλού είναι απαραίτητη η αντικατάσταση ανταλλακτικών, το κλείσιμο 

και η δοκιμή της αντλίας. Στην προϋπολογισθείσα τιμή συμπεριλαμβάνονται ο 

απαραίτητος χαλκός για την περιέλιξη των αντλητικών συγκροτημάτων, η απαραίτητη 

εργασία, τα λιπαντικά και τα τυχόν μικροϋλικά όπως βίδες, στεγανωτικές κόλλες, 

χρώματα κ.τ.λ.. Στη τιμή δεν περιλαμβάνονται τα απαραίτητα ανταλλακτικά που θα 

απαιτούνται κατά περίπτωση όπως είναι τα στεγανά, τα ρουλεμάν, τα καλώδια, τα κιτ 

στεγανωτικών διατάξεων, οι πτερωτές, οι άξονες κτλ., τα οποία είναι συγκεκριμένα για 

κάθε τύπο αντλητικού συγκροτήματος. Τα παραπάνω ανταλλακτικά ο πάροχος της 

παρούσας υπηρεσίας θα τα προμηθεύεται από την Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου έπειτα από 

έγγραφο αίτημα του προς το Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Τα αντλητικά 

συγκροτήματα θα πρέπει να παραδίδονται πλήρως λειτουργικά. 

 

• Ηλεκτροκινητήρες 

Η κατασκευή νέας περιέλιξης και  η επισκευή ηλεκτροκινητήρων ισχύος 0,5 έως 180 HP 

και συγκεκριμένα το άνοιγμα του ηλεκτροκινητήρα, η αφαίρεση της παλιάς περιέλιξης, η 

κατασκευή νέας, η τοποθέτηση νέων ανταλλακτικών στις θέσεις των εδράνων, ή όπου 

αλλού είναι απαραίτητη η αντικατάσταση ανταλλακτικών, το κλείσιμο και η δοκιμή του 

ηλεκτροκινητήρα. Στην προϋπολογισθείσα τιμή συμπεριλαμβάνονται ο απαραίτητος 

χαλκός για την περιέλιξη των ηλεκτροκινητήρων, η απαραίτητη εργασία, τα λιπαντικά 

και τα τυχόν μικροϋλικά όπως βίδες, στεγανωτικές κόλλες και χρώματα. Στη τιμή δεν 

περιλαμβάνονται τα απαραίτητα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται κατά περίπτωση 

όπως είναι οι τσιμούχες, τα ρουλεμάν, οι άξονες, οι πτερωτές κτλ., τα οποία είναι 

συγκεκριμένα για κάθε τύπο ηλεκτροκινητήρα. Τα παραπάνω ανταλλακτικά ο πάροχος 
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της παρούσας υπηρεσίας θα τα προμηθεύεται από την Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου έπειτα από 

αίτημά του προς την Αναθέτουσα Αρχή. Οι ηλεκτροκινητήρες θα πρέπει να 

παραδίδονται πλήρως λειτουργικοί. 

 

 

Η επιλογή του παρόχου της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού 

συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές ισχύουσες 

διατάξεις και Νόμους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 

49.268,30 € χωρίς Φ.Π.Α.  

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

                     ΜΠΩΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 


