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Θ Ε Μ Α :   «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ» 
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ» την 
οποία ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4782/2021. 

Η δαπάνη για την προμήθεια αυτή προϋπολογίζεται στο ποσό των 20.000  Ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%, η 
οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου και 
συγκεκριμμένα τον κωδικό προϋπολογισμού 2021 : 12-00-0298. 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο έντυπο της υπηρεσίας το οποίο υπάρχει στην 
αντίστοιχη μελέτη της προμήθειας. Την μελέτη της προμήθειας θα πρέπει να ζητήσετε από την 
γραμματεία της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση η οποία θα καλύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σας από την διαδικασία σύναψης 
σύμβασης με τη ΔΕΥΑΡ σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε σύναψη σύμβασης και πριν την υπογραφή αυτής προς απόδειξη 
της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 73 του 4412/16, παρακαλούμε, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

a)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως : aa) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
bb) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

b) Φορολογική ενημερότητα 

c) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Η προσφορά θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ το 
αργότερο έως την Δευτέρα 12/07/2021 και ώρα 14:00. 

 
                                                                                                 Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 
 
                          ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 
                                    



                                                                                    ΗΜ/ΝΙΑ:  07/06/2021 
                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  2847 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ  
 
 

                 Στο αντλιοστάσιο του Αγν. Στρατιώτη είναι τοποθετημένα τρία αντλητικά λυμάτων, με 
μανδύα ψύξης, τύπου  SULZER XFP 200GCB1.1-PE 220/4, και απαιτείται η προμήθεια των  
ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή τους 
  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ  
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 
 
Πτερωτή  Π.Τ.                              3 τεμ.  
Πτερωτή  Ν.Τ.                              3 τεμ.  
Ρότορας   Π.Τ.                              1 τεμ.  
Ρότορας  Ν.Τ.                               1 τεμ. 
Repair kit  Π.Τ.                             2τεμ. 
Repair kit  Ν.Τ.                             2τεμ. 
(Π.Τ.: Παλαιού τύπου)  
(Ν.Τ.: Νέου τύπου) 
 
 
  Προϋπολογισμός Υπηρεσίας : 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Δεν επιτρέπονται προσφορές με ανώτερη τιμή του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΤΕΡΩΤΗ 
 
          Η πτερωτή θα είναι μονοκάναλη, πτερωτή τύπου ContraBlock, μη εμφρασσόμενου τύπου, 

δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο EN-GJL-250 με πέρασμα στερεών 

125 mm.  

 

 ΑΞΟΝΑΣ 
          Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα είναι κοινός, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 420 και επαρκούς σχεδιασμού ώστε να ανταποκρίνεται στην μεγίστη ροπή που αναπτύσσεται κατά 

την εκκίνηση ή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος. Το μέγιστο βέλος κάμψης δεν  ξεπερνά τα 

0.05 mm στο σημείο του κάτω στυπιοθλίπτη. Ο ελάχιστος συντελεστής ασφαλείας σε θραύση από 

κόπωση είναι 1,7 σε κάθε τμήμα τού άξονα. Ο άξονας της αντλίας έχει υποστεί κατεργασία τέλειας 

λείανσης κατά την φάση του φινιρίσματος και έχουν κατασκευαστεί πάνω σε αυτόν πατούρες 

ασφαλείας για την στήριξη των τριβέων, στυπιοθλιπτών και της πτερωτής.  



 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  

          Το σετ επισκευής απλοποιεί την διαδικασία επισκευής του εξοπλισμού περιέχοντας όλα τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά. Το σετ θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αυτολίπαντα  ρουλεμάν με χρόνο ζωής 

100.000 ωρών (Β10), τα μέσα στεγανοποίησης άξονα (μηχανικοί στυπιοθλίπτες SiC-SiC, τσιμούχα), τα 

O-rings, τους στυπιοθλίπτες καλωδίου και τα απαραίτητα μικροϋλικά (ασφάλειες κλπ.).  

 Τοπικές Συνθήκες 

            Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται με Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει 
μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων των 
Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
Να  δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο τον εξοπλισμό. 
 
             
             
                                                                                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

                                                                                               

                                   Λιονής  Γεώργιος 
                                                                Μηχ/γος - Ηλεκ/γος Μηχανικός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Θ Ε Μ Α :   «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ»
	Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ» την οποία ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 τ...
	Η δαπάνη για την προμήθεια αυτή προϋπολογίζεται στο ποσό των 20.000  Ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου και συγκεκριμμένα τον κωδικό προϋπολογισμού 2021 : 12-00-0298.
	Η προσφορά θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο έντυπο της υπηρεσίας το οποίο υπάρχει στην αντίστοιχη μελέτη της προμήθειας. Την μελέτη της προμήθειας θα πρέπει να ζητήσετε από την γραμματεία της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύε...
	Σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε σύναψη σύμβασης και πριν την υπογραφή αυτής προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του 4412/16, παρακαλούμε, να μας προσκομίσετε τ...
	a)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως : aa) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, bb) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβου...
	b) Φορολογική ενημερότητα
	c) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
	Η προσφορά θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ το αργότερο έως την Δευτέρα 12/07/2021 και ώρα 14:00.
	ΗΜ/ΝΙΑ:  07/06/2021

