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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τίτλος Υπηρεσιών: «Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου και συντήρησης
αντλιοστασίων και δεξαμενών των Δ.Ε. Χέρσου, Δ.Ε.
Δοϊράνης, Δ.Ε. Μουριών και ΔΕ Κιλκίς»

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την εργασία με τίτλο:
«Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών των Δ.Ε.
Χέρσου, Δ.Ε. Δοϊράνης, Δ.Ε. Μουριών και ΔΕ Κιλκίς»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές μέχρι την Πέμπτη 3 - Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:30
Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει το φάκελο
οικονομικής προσφοράς

δικαιολογητικών συμμετοχής

και τον φάκελο

Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιέχει:
1. φωτοτυπία την άδεια για εκτέλεση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κίνησης, ισχύος
τουλάχιστον 100 KW.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Η οικονομική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, και θα φέρει την υπογραφή
και σφραγίδα του προσφέροντος.
Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:


Κατάθεση σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1 ο ΧΛΜ
Κιλκίς – Ξηρόβρυσης ( Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο)

Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας
ταχυμεταφορών (courier). Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών θα γίνει την Πέμπτη
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3 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:30. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα
των φακέλων οικονομικών προσφορών.
Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο : «Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου
και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών των Δ.Ε. Χέρσου, Δ.Ε. Δοϊράνης, Δ.Ε. Μουριών και
ΔΕ Κιλκίς»
θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.
Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει κατά την αποστολή
της προσφοράς να χρησιμοποιηθεί το έντυπο της ΔΕΥΑΚ με τίτλο έντυπο προσφοράς. Έκαστη
προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις εργασίες του προϋπολογισμού.
Η επιλογή του αναδόχου των εργασιών θα γίνει με βάση την χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή.
Η χρονική διάρκεια της εν λόγω ανάθεσης εργασίας θα είναι εννέα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Είδος Υπηρεσιών

Τεχν.
περιγραφή

Ποσοτ.

Μον.
μετρησης

Τιμή
Μοναδ.

Δαπανη

1

Δημοτική Ενότητα Χέρσου - Αντλιοστασια - Δεξαμενές Υδρευσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου
λειτουργίας και συντήρησης δώδεκα (12)
Αντλιοστασίων, και πέντε (5) Δεξαμενών,
στην Δ.Ε. Χέρσου, χρονικής διάρκειας εννέα
μηνών
Α1 & Α2
1 τεμ
1175,00

1175,00

2

Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης
βλαβών δώδεκα (12) Αντλιοστασίων, και
πέντε (5) Δεξαμενών, στην Δ.Ε. Χέρσου,
χρονικής διάρκειας εννέα μηνών

2200,00

Α1 & Α2

1

τεμ

2200,00

Δημοτική Ενότητα Δοιρανης - Αντλιοστασια - Δεξαμενές Υδρευσης

3

Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου
λειτουργίας και συντήρησης έξι (6)
Αντλιοστασίων, δύο (2) ΑντλιοστασίωνΔεξαμενών, τριών (3) Δεξαμενών, στην Δ.Ε.
Δοιράνης, χρονικής διάρκειας εννέα μηνών

Α1 & Α3

1

τεμ

750,00

750,00

4

Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης
βλαβών έξι (6) Αντλιοστασίων, δύο (2)
Αντλιοστασίων-Δεξαμενών, τριών (3)
Δεξαμενών, στην Δ.Ε. Δοιράνης, χρονικής
διάρκειας εννέα μηνών

Α1 & Α3

1

τεμ

1397,00

1397,00

5

Δημοτική Ενότητα Μουριών - Αντλιοστασια - Δεξαμενές Υδρευσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου
λειτουργίας και συντήρησης τεσσάρων (4)
Αντλιοστασίων και τεσσάρων (4) Δεξαμενών,
στην Δ.Ε. Μουριών, χρονικής διάρκειας
εννέα μηνών
Α1 & Α4
1 τεμ
575,00

575,00
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6

Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης
βλαβών τεσσάρων (4) Αντλιοστασίων και
τεσσάρων (4) Δεξαμενών, στην Δ.Ε.
Μουριών, χρονικής διάρκειας εννέα μηνών

Α1 & Α4

1

τεμ

1023,00

1023,00

6380,00
ΣΥΝΟΛΟ :
ΦΠΑ 23% :
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ :

6380,00
13.500,00
3.105,00
16.605,00

Δημοτική Ενότητα Κιλκίς - Αντλιοστασια - Δεξαμενές Υδρευσης

7

Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης
βλαβών τριανταέξι (36) Αντλιοστασίων και
δεκατεσσάρων (14) Δεξαμενών, στην Δ.Ε.
Κιλκίς , χρονικής διάρκειας εννέα μηνών

Α5

1

τεμ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

EΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΚΟΤΙΔΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τεχνικές περιγραφές
Τεχνική περιγραφή Α1
Γενικές απαιτήσεις σχετικά με ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης
αντλιοστασίων, αντλιοστασίων-δεξαμενών και δεξαμενών.
Η συντήρηση θα εκτελείται από αδειούχους τεχνικούς και αφορά αντλιοστάσια ύδρευσης, δεξαμενές
ύδρευσης είτε συνδυασμό και των δύο, δηλαδή Αντλιοστάσιο-Δεξαμενή.
Η συντήρηση αφορά κατά κύριο λόγω ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης στους ηλεκτρικούς πίνακες
των διαφόρων μηχανημάτων των αντλιοστασίων και των δεξαμενών. Τα εν λόγω μηχανήματα μπορεί να
είναι υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα, επιφανειακά φυγόκεντρα αντλητικά συγκροτήματα,
ηλεκτραντλίες μονομπλόκ, πιεστικά συγκροτήματα με δοχείο διαστολής, ηλεκτροβάννες πεταλούδας,
ηλεκτρικές βαλβίδες διπλού θαλάμου, συσκευές χλωρίωσης, απλά συστήματα τηλεχειρισμού αντλίαςδεξαμενής και υποβρύχιες αντλίες λυμάτων.
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας για να διευκολυνθεί στο έργο του μπορεί να ζητήσει ηλεκτρολογικά σχέδια
αντλιοστασίων, σε όποια υπάρχουν, καθώς και τεχνικά εγχειρίδια για τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό
εξοπλισμό των αντλιοστασίων.
Α. Αντλιοστασια
Έκαστο αντλιοστάσιο μπορεί να περιλαμβάνει, από ένα έως τρία αντλητικά συγκροτήματα διαφόρων
τύπων, με τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες και το σύστημα χλωρίωσης. Επίσης το αντλιοστάσιο
μπορεί να είναι είτε μία γεώτρηση είτε οποιοσδήποτε συνδυασμός γεωτρήσεων και δεξαμενής συλλογής
νερού με αντλητικά συγκροτήματα τροφοδοσίας άλλων δεξαμενών.
Β. Δεξαμενές
Έκαστη δεξαμενή είναι δεξαμενή βαρύτητας τροφοδοσίας νερού κάποιων οικισμών, με τα αντίστοιχα
φλοτέρ πόσιμου νερού, τα υπόγεια καλώδια του φλοτέρ είτε τα αντίστοιχα απλά συστήματα τηλεχειρισμού
αντλιοστασίου με δεξαμενή.
Γ. Αντλιοστασιο-Δεξαμενή
Έκαστο Αντλιοστάσιο-Δεξαμενή είναι ταυτόχρονα δεξαμενή βαρύτητας τροφοδοσίας κάποιου οικισμού
όπως περιγράφεται στην παράγραφο Β) Δεξαμενές και ταυτόχρονα αντλιοστάσιο όπως αναφέρεται στην
παράγραφο Α) Αντλιοστασια .
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Δ. Προγραμματισμένη συντήρηση σε αντλιοστάσια και δεξαμενές
Οι εργασίες συντήρησης αφορούν :
 Πάγιες προγραμματισμένες επισκέψεις κάθε 45 ημέρες, σε έκαστο αντλιοστάσιο είτε δεξαμενή
όπου θα εκτελούνται εργασίες ελέγχου, μετρήσεων, και συντηρήσεων και θα παραδίδεται φύλλο
ελέγχου στην υπηρεσία
 Επέμβαση σε κάθε ειδοποίηση για βλάβη για όλες τις ημερολογιακές ημέρες της σύμβασης καθώς
και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και ώρες από 8:00 έως 22:00 για τις Δ.Ε. Χέρσου, Δ.Ε.
Δοϊράνης και Δ.Ε. Μουριών.
Στο πίνακα 1, έλεγχος αντλιοστασίου κάθε 45 ημέρες φαίνονται οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελούνται
από τον ηλεκτροτεχνίτη συντήρησης σε κάθε αντλιοστάσιο, είτε αντλιοστάσιο-δεξαμενή.
Στο πίνακα 2, έλεγχος δεξαμενών βαρύτητας κάθε 45 ημέρες φαίνονται οι εργασίες που θα πρέπει να
εκτελούνται από τον τεχνίτη συντήρησης σε κάθε δεξαμενή βαρύτητας τροφοδοσίας οικισμού.

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
19
22
25
26
28

Πίνακας 1
Έλεγχος αντλιοστασίου κάθε σαράντα πέντε (45) ημέρες
Οπτικός έλεγχος για σφάλματα στους ηλεκτρικούς πίνακες.
Έλεγχος συσφίξεων καλωδίων ισχύος στους ηλεκτρικούς πίνακες
Έλεγχος διακόπτες φορτίου, διακόπτες ισχύος, ασφάλειες κάθε τύπου και αντικατάσταση αν
απαιτείται
Έλεγχος καλής λειτουργίας ρελέ ισχύος, ρελέ βοηθητικά, είτε soft starter είτε inverter (ότι
αντίστοιχα υπάρχει) και αν απαιτείται αντικατάσταση
Έλεγχος φθαρμένων καλωδίων ισχύος και βοηθητικών εκτός και εντός των ηλεκτρικών πινάκων και
αν απαιτείται αντικατάσταση
Έλεγχος των ρυθμίσεων των θερμικών σύμφωνα με τα ονομαστικά μεγέθη των αντλιών και αν
απαιτείται αντικατάσταση
Έλεγχος των ρυθμίσεων των χρονικών (Υ/Δ και καθυστέρησης εκκίνησης) σύμφωνα με τα
επιθυμητά μεγέθη και αν απαιτείται αντικατάσταση
Έλεγχος, ρύθμιση και αντικατάσταση αν απαιτείται επιτηρητών ασυμμετρίας, στάθμης, ροής κλπ.
Έλεγχος των φλοτέρ προστασίας ξηράς λειτουργίας είτε των ηλεκτροδίων στάθμης των αντλιών
και αν απαιτείται αντικατάσταση
Έλεγχος θέσεων διακοπτών αυτοματισμού Auto-0-Hand στους πίνακες για αυτόματη λειτουργία
αντλιών
Έλεγχος του συστήματος τηλεχειρισμού αντλίας-δεξαμενής το οποίο μπορεί να είναι είτε
ενσύρματο με καλώδιο είτε ασύρματο με δέκτη στο αντλιοστάσιο και πομπό στην δεξαμενή.
Μέτρηση και καταγραφή των ονομαστικών ρευμάτων όλων των κινητήρων (κύριων και
εφεδρικών).
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καταγραφή ένδειξης του μανόμετρου έκαστης αντλίας σε
κατάσταση λειτουργίας. Αντικατάσταση μανόμετρου αν απαιτείται.
Έλεγχος και ρύθμιση των πιεζοστατών όπου υπάρχουν και αν απαιτείται αντικατάσταση
Έλεγχος και πλήρωση με αέρα στα δοχεία διαστολής όπου υπάρχουν πιεστικά συγκροτήματα.
Δοκιμή λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων του αντλιοστασίου, έλεγχος για θόρυβο,
κραδασμούς, μανομετρικού αντλίας και παροχής νερού.
Έλεγχος λειτουργίας χλωριωτή, και έλεγχος επάρκειας χλωρίου
Έλεγχος των βαλβίδων αντεπιστροφής και των αντιπληγματικών βαλβίδων του αντλιοστασίου.
Έλεγχος και τοποθέτηση σαλαμάστρας σε αντλίες επιφανείας και πομώνες σε όποια αντλιοστάσια
υπάρχουν τέτοιου τύπου αντλίες.
Έλεγχος και πλήρωση με λάδι σε αντλίες επιφανείας και πομώνες σε όποια αντλιοστάσια υπάρχουν
τέτοιου είδους αντλίες.
Δοκιμή λειτουργίας φλοτέρ πλήρωσης δεξαμενών συλλογής νερού, και αν απαιτείται
αντικατάσταση.
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29

Α/Α
1
2
3

Δοκιμή αυτόματης πλήρωσης δεξαμενών (ηλεκτροβάννες, βαλβίδες, μηχανικά φλοτέρ)

Πίνακας 2
Έλεγχος δεξαμενών βαρύτητας κάθε τριάντα (30) ημέρες
Δοκιμή λειτουργίας φλοτέρ πλήρωσης δεξαμενών και αν απαιτείται αντικατάσταση.
Έλεγχος πομπού σε ασύρματο σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας-δεξαμενής (πομπός, κεραία,
καλώδια, ηλιακός φορτιστής κλπ)
Δοκιμή αυτόματης πλήρωσης δεξαμενών (ηλεκτροβάννες, βαλβίδες, μηχανικά φλοτέρ)

Στις παραπάνω εργασίες συντήρησης που περιγράφονται στους πίνακες 1 και 2 όλα τα απαιτούμενα υλικά
είναι υποχρέωση της ΔΕΥΑ Κιλκίς και δεν επιβαρύνουν τον ανάδοχο συντήρησης. Ο ανάδοχος υπηρεσίας
είναι υποχρεωμένος να τα παραλαμβάνει από την αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Γενικά όπου απαιτείται λόγο βλάβης, αντικατάσταση κάποιου ηλεκτρολογικού υλικού στους πίνακες των
αντλιοστασίων, καθώς και στα καλώδια των αντλιοστασίων είτε δεξαμενών , η εργασία εντοπισμού της
βλάβης καθώς και η εργασία αντικατάστασης είναι υποχρέωση του ανάδοχου συντήρησης.
Σε περίπτωση κλοπών ή δολιοφθορών σε καλώδια των αντλιοστασίων και γενικά ηλεκτρολογικού υλικού, η
εργασία τοποθέτησης καινούργιου ηλεκτρολογικού υλικού είναι υποχρέωση του αναδόχου συντήρησης, το
κόστος αγοράς των υλικών βαρύνει την ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Ε. Επέμβαση σε κάθε ειδοποίηση βλάβης για τις Δ.Ε. Χέρσου, Δ.Ε. Δοϊράνης και Δ.Ε. Μουριών.
Σε κάθε ειδοποίηση βλάβης από την υπηρεσία ο ανάδοχος, θα επεμβαίνει άμεσα στο αντίστοιχο
αντλιοστάσιο είτε δεξαμενή για διάγνωση και αποκατάσταση της βλάβης. Η χρονική διάρκεια από την
στιγμή της ειδοποίησης μέχρι την επέμβαση στο αντίστοιχο αντλιοστάσιο είτε την δεξαμενή δεν μπορεί να
ξεπερνάει τις δύο (2) ώρες.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της βλάβης θα ενημερώνεται άμεσα η υπηρεσία και οι
περαιτέρω ενέργειες θα καθορίζονται από τον αρμόδιο μηχανικό. Ο ανάδοχος συντήρησης θα πρέπει είναι
διαθέσιμος όλες τις ημερολογιακές ημέρες της σύμβασης καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και
από ώρα 8:00 έως 22:00.
Όταν ο ανάδοχος εκτελεί εργασίες αποκατάστασης βλάβης, με τις ενέργειες του δεν θα επέρχεται μόνιμη
αλλαγή στον αυτοματισμό ή στα ειδικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. Εάν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο
να συμβεί, αυτό θα γίνεται με σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.
Στις παραπάνω εργασίες επιδιόρθωσης βλάβης , όλα τα απαιτούμενα υλικά είναι υποχρέωση της ΔΕΥΑ
Κιλκίς και δεν επιβαρύνουν τον ανάδοχο συντήρησης. Ο ανάδοχος υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να τα
παραλαμβάνει από την αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Όλα τα εξειδικευμένα εργαλεία που απαιτούνται για τις εργασίες εύρεσης και αποκατάστασης των βλαβών
είναι υποχρέωση του ανάδοχου συντήρησης.
ΣΤ. Συμπλήρωση δελτίου επίσκεψης
Σε κάθε επίσκεψη προγραμματισμένη είτε έκτακτη και για κάθε αντλιοστάσιο και δεξαμενή θα
συμπληρώνεται από τον ανάδοχο σχετικό δελτίο όπου θα αναγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν και
τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει πρόβλημα ασφαλής λειτουργίας του αντλιοστασίου και εφόσον
δεν είναι δυνατό να το αντιμετωπίσει άμεσα τότε θα θέτει εκτός λειτουργίας ή θα παρακάμπτει άμεσα, το
τμήμα της εγκατάστασης που έχει το πρόβλημα και θα ενημερώνει την υπηρεσία.
Η. Εργασίες επισκευής αντλιών και υδραυλικών δικτύων.
Οι εργασίες εξαγωγής αντλιών από γεωτρήσεις , δεξαμενές και αντλιοστάσια , καθώς η επισκευή και
επανατοποθέτηση των αντλητικών συγκροτημάτων δεν αποτελεί υποχρέωση του ανάδοχου συντήρησης.
Σε περίπτωση όμως που εκτελούνται εργασίες εξαγωγής και επανατοποθέτησης αντλιών θα πρέπει να
παρευρίσκεται στο αντίστοιχο αντλιοστάσιο για να αποσυνδέει και να συνδέει τον ηλεκτροκινητήρα από
τον ηλεκτρικό πίνακα. Μετά την σύνδεση θα θέτει σε λειτουργία την αντλία , θα ελέγχει τη σωστή φορά
περιστροφής και τέλος θα θέτει την αντλία σε αυτόματη λειτουργία από τον επιλογικό διακόπτη Auto-0Hand.
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Τεχνική περιγραφή Α2
Συντήρηση δώδεκα (12) Αντλιοστασίων, και πέντε (5) Δεξαμενών, στην Δ.Ε. Χέρσου.
Σχετικά με την συντήρηση και επισκευή βλαβών των αντλιοστασίων, δεξαμενών και αντλιοστασίωνδεξαμενών ισχύει ότι αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή Α1.
Η Δημοτική ενότητα Χέρσου έχει τα παρακάτω αντλιοστάσια και δεξαμενές :

Α/Α
1
2
3

Α/Α
4
5
6
7
8

ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Γεώτρηση στο Χέρσο για Ηλιόλουστο, με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα 30 ΗΡ
Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Ηλιόλουστου, (περιοχή ρέμα Ηλιόλουστου) με κύριο κατακόρυφο υποβρύχιο αντλ.
συγκρότημα ισχύος 30 ΗΡ και εφεδρικό αντλ. συγκρότημα επιφανείας 40 ΗΡ.
Δεξαμενή Ηλιόλουστου
Μ. ΣΤΕΡΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Καινούργια γεώτρηση Μ. Στέρνας με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 30 ΗΡ
Παλιά γεώτρηση Μ. Στέρνας με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα 30 ΗΡ
Δεξαμενή Μ. Στέρνας
Αντλιοστάσιο κτηνοτροφικό πάρκο Μ. Στέρνας, έχει δεξαμενή συλλογής από πηγή και δύο επιφανειακές
ηλεκτραντλίες μονομπλόκ ισχύος 20 ΗΡ έκαστη
Δεξαμενή κτηνοτροφικού πάρκου Μ. Στέρνας

ΠΛΑΓΙΑ
Α/Α
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Πλαγιάς (περιοχή 4η κατηγορία) έχει δεξαμενή συλλογής και γεώτρηση. Υπάρχει ένα
κύριο κατακόρυφο αντλ. συγκρότημα εντός της δεξαμενής συλλογής 50 ΗΡ, ένα αντλ. συγκρότημα επιφανείας
50 ΗΡ, και ένα υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 15 ΗΡ εντός της γεώτρησης για πλήρωση της δεξαμενής
9
συλλογής.
Γεώτρηση Πλαγιάς περιοχή ρέμα του Ιορδάνη, με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 20 ΗΡ για πλήρωση
η
10
δεξαμενής συλλογής (περιοχή 4 κατηγορία)
Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Πλαγιάς (περιοχή στο σπίτι του Φώτη) με δεξαμενή συλλογής. Έχει ένα κύριο
οριζόντιο υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 30 ΗΡ και ένα εφεδρικό αντλ. συγκρότημα επιφανείας ισχύος 40
11
ΗΡ.
Γεώτρηση Πλαγιάς (κόκκινο σπιτάκι) με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 60 ΗΡ για πλήρωση δεξαμενής
12
συλλογής (περιοχή Αμπέλια)
Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Πλαγιάς (περιοχή Αμπέλια) με δεξαμενή συλλογής. Έχει ένα κύριο οριζόντιο
υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 50 ΗΡ εντός της δεξαμενής συλλογής και ένα εφεδρικό αντλ. συγκρότημα
13
επιφανείας ισχύος 50 ΗΡ.
14
Δεξαμενή Πλαγιάς - Κορομηλιάς - Αγ. Κυριακής
ΧΕΡΣΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κεντρικό αντλιοστάσιο Χέρσου με δυο γεωτρήσεις. Έχει υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 30 ΗΡ εντός της
15
μιας γεώτρησης και πομώνα ισχύος 50 ΗΡ εντός της δεύτερης γεώτρησης.
16
Γεώτρηση Χέρσου – Ομαδικό με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 50 ΗΡ.
17
Δεξαμενή Χέρσου - Ελευθεροχωρίου - Καλίνδροιας

Α/Α

Τεχνική περιγραφή Α3
Συντήρηση έξι (6) Αντλιοστασίων, δύο (2)Αντλιοστασίων- Δεξαμενών, και τριών (3) Δεξαμενών, στην
Δ.Ε. Δοϊράνης.
Σχετικά με την συντήρηση και επισκευή βλαβών των αντλιοστασίων, δεξαμενών και αντλιοστασίωνδεξαμενών ισχύει ότι αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή Α1.
Η Δημοτική ενότητα Δοϊράνης έχει τα παρακάτω αντλιοστάσια και δεξαμενές :
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ΑΚΡΙΤΑΣ
Α/Α
1
2
3

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κύριο αντλιοστάσιο Ακρίτα, έχει γεώτρηση με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 15 ΗΡ
Εφεδρικό αντλιοστάσιο Ακρίτα, έχει γεώτρηση με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 20 ΗΡ.
Δεξαμενή οικισμού Ακρίτα

ΔΟΙΡΑΝΗ - ΔΡΟΣΑΤΟ
Α/Α
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Γεώτρηση και Κεντρικό Α/Σ Δροσάτου - Δοϊράνης, έχει δεξαμενή συλλογής με κύριο οριζόντιο αντλ.
συγκρότημα 75 ΗΡ, εφεδρικό αντλ. συγκρότημα επιφανείας 75 ΗΡ και υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος
4
20 ΗΡ για πλήρωση δεξαμενής συλλογής.
5

Γεώτρηση Δοϊράνης (περιοχή κτήμα Μαγνουσίδη) με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος
Α' Δεξαμενή Δροσάτου - Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Β' Δεξαμενης, με κύριο οριζόντιο αντλ. συγκρότημα 40 ΗΡ
6
εντός της δεξαμενής συλλογής, και εφεδρικό αντλ. συγκρότημα επιφανείας ισχύος 50 ΗΡ.
Β' Δεξαμενή Δροσάτου - Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Κορυφής, έχει δύο (κύριο και εφεδρικό) υποβρύχια
7
αντλητικά συγκροτήματα οριζόντιας τοποθέτησης εντός της δεξαμενής, ισχύος 10 ΗΡ έκαστο
8

Δεξαμενή οικισμού Κορυφής

ΑΜΑΡΑΝΤΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κεντρικό αντλιοστάσιο Αμαράντων και γεώτρηση Αμαράντων, έχει δεξαμενή συλλογής με κύριο οριζόντιο
υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 50 ΗΡ, εφεδρικό επιφανειακό αντλ. συγκρότημα ισχύος 50 ΗΡ, και
9
υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 20 ΗΡ εντός της γεώτρησης για πλήρωση δεξαμενής συλλογής.
10
Δεξαμενή Αμαράντων

Α/Α

Α/Α
11

ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πιεστικό Αγ. Χαράλαμπος, έχει ηλεκτραντλία μονομπλόκ ισχύος 4 ΗΡ.

Τεχνική περιγραφή Α4
Συντήρηση τεσσάρων (4) Αντλιοστασίων, και τεσσάρων (4) Δεξαμενών, στην Δ.Ε. Μουριών.
Σχετικά με την συντήρηση και επισκευή βλαβών των αντλιοστασίων, και δεξαμενών ισχύει ότι αναφέρεται
στην τεχνική περιγραφή Α1.
Η Δημοτική ενότητα Μουριών έχει τα παρακάτω αντλιοστάσια και δεξαμενές :
Α/Α
1

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κεντρικό αντλιοστάσιο Μυριόφυτου με δύο γεωτρήσεις (κύρια και εφεδρική), σε κάθε γεώτρηση υπάρχει
υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 30 ΗΡ.

2

Δεξαμενή Μυριόφυτου

3

Αντλιοστάσιο Κάτω Σούρμενα, υπάρχει μία γεώτρηση με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 35 ΗΡ

4

Δεξαμενή Κάτω Σούρμενα, τροφοδοτείται και από αντλιοστάσιο και από πηγές.

5

Αντλιοστάσιο Άνω Σούρμενα, υπάρχει μία γεώτρηση με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 20 ΗΡ.

6

Δεξαμενή Άνω Σούρμενα, τροφοδοτείται και από το αντλιοστάσιο και από πηγές

7 Αντλιοστάσιο παλιό χωριό Μουριές, υπάρχει μια γεώτρηση με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 50 ΗΡ.
8

Δεξαμενή παλιό χωριό Μουριές, τροφοδοτείται και από αντλιοστάσιο και από πηγές.

Τεχνική περιγραφή Α5
Επιδιόρθωση ηλεκτρικών βλαβών τριάντα έξι (36) αντλιοστασίων και δεκατεσσάρων (14)
δεξαμενών της Δ.Ε. Κιλκίς.
Σχετικά με την επισκευή βλαβών των αντλιοστασίων και δεξαμενών της Δ.Ε. Κιλκίς ισχύουν τα παρακάτω :
Α. Επέμβαση σε κάθε ειδοποίηση βλάβης στην Δ.Ε. Κιλκίς.
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Σε κάθε ειδοποίηση βλάβης από την υπηρεσία ο ανάδοχος, θα επεμβαίνει άμεσα στο αντίστοιχο
αντλιοστάσιο είτε δεξαμενή για διάγνωση και αποκατάσταση της βλάβης. Η χρονική διάρκεια από την
στιγμή της ειδοποίησης μέχρι την επέμβαση στο αντίστοιχο αντλιοστάσιο είτε την δεξαμενή δεν μπορεί να
ξεπερνάει τις δύο (2) ώρες.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της βλάβης θα ενημερώνεται άμεσα η υπηρεσία και οι
περαιτέρω ενέργειες θα καθορίζονται από τον αρμόδιο μηχανικό. Ο ανάδοχος της επιδιόρθωσης βλαβών θα
πρέπει είναι διαθέσιμος όλες τις ημερολογιακές ημέρες της σύμβασης , τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 15:00
έως 22:00 και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και από ώρα 8:00 έως 22:00.
Όταν ο ανάδοχος εκτελεί εργασίες αποκατάστασης βλάβης, με τις ενέργειες του δεν θα επέρχεται μόνιμη
αλλαγή στον αυτοματισμό ή στα ειδικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. Εάν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο
να συμβεί, αυτό θα γίνεται με σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.
Στις παραπάνω εργασίες επιδιόρθωσης βλάβης , όλα τα απαιτούμενα υλικά είναι υποχρέωση της ΔΕΥΑ
Κιλκίς και δεν επιβαρύνουν τον ανάδοχο συντήρησης. Ο ανάδοχος υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να τα
παραλαμβάνει από την αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Όλα τα εξειδικευμένα εργαλεία που απαιτούνται για τις εργασίες εύρεσης και αποκατάστασης των βλαβών
είναι υποχρέωση του ανάδοχου συντήρησης.
Β. Συμπλήρωση δελτίου επίσκεψης βλάβης
Σε κάθε επέμβαση βλάβης για κάθε αντλιοστάσιο και δεξαμενή θα συμπληρώνεται από τον ανάδοχο
σχετικό δελτίο όπου θα αναγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει πρόβλημα ασφαλής λειτουργίας του αντλιοστασίου και εφόσον
δεν είναι δυνατό να το αντιμετωπίσει άμεσα τότε θα θέτει εκτός λειτουργίας ή θα παρακάμπτει άμεσα, το
τμήμα της εγκατάστασης που έχει το πρόβλημα και θα ενημερώνει την υπηρεσία.
Γ. Εργασίες επισκευής αντλιών και υδραυλικών δικτύων.
Οι εργασίες εξαγωγής αντλιών από γεωτρήσεις , δεξαμενές και αντλιοστάσια , καθώς η επισκευή και
επανατοποθέτηση των αντλητικών συγκροτημάτων δεν αποτελεί υποχρέωση του ανάδοχου συντήρησης.
Σε περίπτωση όμως που εκτελούνται εργασίες εξαγωγής και επανατοποθέτησης αντλιών θα πρέπει να
παρευρίσκεται στο αντίστοιχο αντλιοστάσιο για να αποσυνδέει και να συνδέει τον ηλεκτροκινητήρα από
τον ηλεκτρικό πίνακα. Μετά την σύνδεση θα θέτει σε λειτουργία την αντλία , θα ελέγχει τη σωστή φορά
περιστροφής και τέλος θα θέτει την αντλία σε αυτόματη λειτουργία από τον επιλογικό διακόπτη Auto-0Hand.
Η Δημοτική ενότητα Κιλκίς έχει τα παρακάτω αντλιοστάσια και δεξαμενές :
ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ - ΧΩΡΥΓΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Α/Α
Αντλιοστάσιο Μεταλλικού, έχει γεώτρηση και δεξαμενή συλλογής. Εντός της γεώτρησης υπάρχει υποβρύχιο
1 αντλητικό συγκρότημα ισχύος 17,5 ΗΡ. Εντός της δεξαμενής συλλογής υπάρχει κύριο οριζόντιο υποβρύχιο
αντλ. συγκρότημα ισχύος 30 ΗΡ και εφεδρικό αντλητικό συγκρότημα επιφανείας ισχύος 40 ΗΡ.
2 Δεξαμενή Μεταλλικού, υπάρχει ηλεκτροβάνα πεταλούδας Φ80 για πλήρωση δεξαμενής
3 Αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου, υπάρχει μία γεώτρηση με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 30 ΗΡ.
4 Δεξαμενή Σταυροχωρίου, υπάρχει ηλεκτροβάνα πεταλούδας Φ80 για πλήρωση δεξαμενής
Αντλιοστάσιο Μ. Βρυσης, έχει γεώτρηση και δεξαμενή συλλογής. Εντός της γεώτρησης υπάρχει υποβρύχιο
5 αντλητικό συγκρότημα ισχύος 10 ΗΡ. Εντός της δεξαμενής συλλογής υπάρχει κύριο οριζόντιο υποβρύχιο
αντλ. συγκρότημα ισχύος 20 ΗΡ και εφεδρικό αντλητικό συγκρότημα επιφανείας ισχύος 25 ΗΡ.
6 Δεξαμενή Μ. Βρύσης, υπάρχει ηλεκτροβάνα πεταλούδας Φ100 για πλήρωση δεξαμενής
7 Αντλιοστάσιο Βαπτιστή, υπάρχει μία γεώτρηση με πομώνα κοίλου άξονος ισχύος 25 ΗΡ.
8 Δεξαμενή Βαπτιστή, υπάρχει ηλεκτροβάνα πεταλούδας Φ80 για πλήρωση δεξαμενής
Αντλιοστάσιο Χωρυγίου κεντρικό, υπάρχει δεξαμενή συλλογής με κύριο οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό
συγκρότημα ισχύος 50 ΗΡ εντός της δεξαμενής και εφεδρικό αντλητικό συγκρότημα επιφανείας ισχύος 50
9
ΗΡ.
Επίσης υπάρχει ηλεκτροβάνα πεταλούδας Φ90 για πλήρωση δεξαμενής συλλογής.
Αντλιοστάσιο Χωρυγίου γέφυρα, έχει δύο γεωτρήσεις και δίνουν νερό στην δεξαμενή συλλογής του
10 κεντρικού αντλιοστασίου Χωρυγίου. Στην πρώτη γεώτρηση υπάρχει υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα
ισχύος 20 ΗΡ και στην δεύτερη γεώτρηση υπάρχει πομώνα κοίλου άξονος ισχύος 15 ΗΡ.
Πιεστικό Χωρυγίου Θεοδωρίδη υπάρχει φρεάτιο ύδρευσης με μονοφασική ηλεκτραντλία μονομπλόκ ισχύος 2
11
ΗΡ.
8/11

12 Δεξαμενή Χωρυγίου
13 Αντλιοστάσιο Καστανιών υπάρχει μία γεώτρηση με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 25 ΗΡ.
Αντλιοστάσιο κτηνοτροφ. Πάρκου Καστανιών, υπάρχει μία γεώτρηση με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα
14
ισχύος 5,5 ΗΡ
Δεξαμενή Καστανιών – Πιεστικό, γεμίζει από την γεώτρηση Καστανιών και από ηλεκτροβάνα πεταλούδας
Φ100. Επίσης υπάρχει πιεστικό για αύξηση της πίεσης στον οικισμό Καστανιών. Το πιεστικό αποτελείται
15
από οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα εντός booster – in line, ισχύος 3 ΗΡ και ρυθμιστή
στροφών (inverter).
16 Δεξαμενή κτηνοτροφικού πάρκου Καστανιών
ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΣΤΩΝΑΣ - Π. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ
Αντλιοστάσιο Κρηστώνας Μανούδη, έχει δύο γεωτρήσεις και δεξαμενή συλλογής. Εντός της δεξαμενής
συλλογής υπάρχει οριζόντιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 15 ΗΡ. Εντός της πρώτης γεώτρησης υπάρχει
17
υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 12,5 ΗΡ και εντός της δεύτερης γεώτρησης υπάρχει υποβρύχιο
αντλητικό συγκρότημα ισχύος 7,5 ΗΡ.
18 Παλιό αντλιοστάσιο Κρηστώνας , υπάρχει γεώτρηση με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 7,5 ΗΡ.
19 Δεξαμενή Κρηστώνας
20 Αντλιοστάσιο Κολχίδας, υπάρχει γεώτρηση με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 20 ΗΡ.
21 Δεξαμενή Κολχίδας
Αντλιοστάσιο Λεβεντοχωρίου, υπάρχει πηγάδι με πομώνα κοίλου άξονος ισχύος 30 ΗΡ που δίνει νερό στην
22
δεξαμενή Λεβεντοχωρίου.
Αντλιοστάσιο Δαφνοχωρίου, υπάρχει πηγάδι με πομώνα κοίλου άξονος ισχύος 30 ΗΡ που δίνει νερό στην
23
δεξαμενή Λεβεντοχωρίου
24 Δεξαμενή Λεβεντοχωρίου
25 Αντλιοστάσιο Π. Γυναικοκάστρου, υπάρχει γεώτρηση με πομώνα κοίλου άξονος ισχύος 20 ΗΡ.
26 Δεξαμενή Π. Γυναικοκάστρου
ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΤΑΜΙΕΣ - ΜΕΛΑΝΘΙΟ
Γεωτρήσεις Κάτω Ποταμιάς. Η πρώτη γεώτρηση έχει υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 20 ΗΡ και η
27
δεύτερη γεώτρηση υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 15 ΗΡ.
Αντλιοστάσιο Ακροποταμιάς - Λειψύδριου και αντλιοστάσιο Άνω Ποταμιάς. Έχει δεξαμενή συλλογής που
γεμίζει από τις γεωτρήσεις Κάτω Ποταμιάς. Εντός της δεξαμενή συλλογής υπάρχει κύριο οριζόντιο
υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 30 ΗΡ και εφεδρικό οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα
28
ισχύος 25 ΗΡ τα οποία δίνουν νερό στην δεξαμενή Ακροποταμιάς. Επίσης εντός της δεξαμενή συλλογής
υπάρχει κύριο οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 5,5 ΗΡ και εφεδρικό οριζόντιο υποβρύχιο
αντλητικό συγκρότημα ισχύος 5,5 ΗΡ τα οποία δίνουν νερό στην δεξαμενή Άνω ποταμιάς.
29 Δεξαμενή Ακροποταμιάς
30 Δεξαμενή Άνω Ποταμιάς
Καινούργια Γεώτρηση Μελάνθιο, έχει γεώτρηση με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 30 ΗΡ και δίνει
31
νερό στην δεξαμενή Μελανθίου.
Γεώτρηση Μελάνθιο περιοχή καπνοχώραφα, έχει γεώτρηση με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 7,5
32
ΗΡ και δίνει νερό στο αντλιοστάσιο Μελανθίου πηγάδι.
Αντλιοστάσιο Μελάνθιο Πηγάδι – Έχει πομώνα κοίλου άξονος ισχύος 15 ΗΡ και δίνει νερό στην δεξαμενή
33
Μελανθίου.
34 Δεξαμενή Μελάνθιο.
ΑΞΟΝΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΙΛΚΙΣ
Γεώτρηση Λεύκες Σεβαστού, υπάρχει γεώτρηση με υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 20 ΗΡ για
35
πλήρωση δεξαμενής συλλογής στο αντλιοστάσιο Σεβαστού.
Αντλιοστάσιο Σεβαστού Αργυρούπολης, έχει δεξαμενή συλλογής με δύο κατακόρυφες πολυβάνθιες αντλίες
36 ανοξείδωτες, (κύρια + εφεδρική) ισχύος 20 και 25 ΗΡ αντίστοιχα. Επίσης υπάρχει γεώτρηση με πομώνα
κοίλου άξονος ισχύος 15 ΗΡ για πλήρωση δεξαμενής συλλογής.
Γεώτρηση 18 , με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 15 ΗΡ και δίνει νερό στην δεξαμενή συλλογής του
37
κεντρικού αντλιοστασίου Κιλκίς στο Σεβαστό.
Γεώτρηση 19, με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 15 ΗΡ και δίνει νερό στην δεξαμενή συλλογής του
38
κεντρικού αντλιοστασίου Κιλκίς στο Σεβαστό
Γεώτρηση 16, με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 15 ΗΡ και δίνει νερό στην δεξαμενή συλλογής του
39
κεντρικού αντλιοστασίου Κιλκίς στο Σεβαστό
Γεώτρηση 15 με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 25 ΗΡ και δίνει νερό στην δεξαμενή συλλογής του
40
κεντρικού αντλιοστασίου Κιλκίς στο Σεβαστό
41 Γεώτρηση 17, με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 20 ΗΡ και δίνει νερό στην δεξαμενή συλλογής του
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κεντρικού αντλιοστασίου Κιλκίς στο Σεβαστό
Γεώτρηση προς Διπόταμο Νο1, υπάρχει πομώνα κοίλου άξονος ισχύος 30 ΗΡ και δίνει νερό στην δεξαμενή
42
συλλογής του κεντρικού αντλιοστασίου Κιλκίς στο Σεβαστό
Γεώτρηση προς Διπόταμο Νο 2, υπάρχει πομώνα κοίλου άξονος ισχύος 30 ΗΡ και δίνει νερό στην δεξαμενή
43
συλλογής του κεντρικού αντλιοστασίου Κιλκίς στο Σεβαστό
Γεώτρηση προς Διπόταμο Νο 3, υπάρχει πομώνα κοίλου άξονος ισχύος 30 ΗΡ και δίνει νερό στην δεξαμενή
44
συλλογής του κεντρικού αντλιοστασίου Κιλκίς στο Σεβαστό
Κεντρικό αντλιοστάσιο Κιλκίς στο Σεβαστό υπάρχει δεξαμενή συλλογής με τρία κατακόρυφα υποβρύχια
αντλητικά συγκροτήμα παράλληλης λειτουργίας ισχύος 100 ΗΡ έκαστο. Επίσης υπάρχει το παλιό
45 αντλιοστάσιο με δύο οριζόντια υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα εντος booste- in line ισχύος 100 ΗΡ
έκαστο και ένα αντλητικό συγκρότημα επιφανείας ισχύος 75 ΗΡ. Το κεντρικό αντλιοστάσιο Κιλκίς στο
Σεβαστό δίνει νερό στην κεντρική δεξαμενή του Κιλκίς στον λόφο Αγ. Γεωργίου.

ΑΞΟΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΌ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
Γεώτρηση Γ1 με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 60 ΗΡ και δίνει νερό στην δεξαμενή συλλογής του
46
κεντρικού αντλιοστασίου Κιλκίς στο Σταυροχώρι
Γεώτρηση Γ2 με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 60 ΗΡ και δίνει νερό στην δεξαμενή συλλογής του
47
κεντρικού αντλιοστασίου Κιλκίς στο Σταυροχώρι.
Γεώτρηση Γ4 με υποβρύχιο αντλ. συγκρότημα ισχύος 60 ΗΡ και δίνει νερό στην δεξαμενή συλλογής του
48
κεντρικού αντλιοστασίου Κιλκίς στο Σταυροχώρι.
Κεντρικό αντλιοστάσιο Κιλκίς στο Σταυροχώρι και γεώτρηση Γ5. Έχει δεξαμενή συλλογής με τέσσερα
οριζόντια υποβρύχια αντλητικά συγκροτήμα εντός booster (in line), παράλληλης λειτουργίας ισχύος 70 ΗΡ
έκαστο τα οποία δίνουν νερό στο κεντρικό αντλιοστάσιο Ξηρόβρυσης. Η γεώτρηση Γ5 έχει υποβρύχιο
49 αντλητικό συγκρότημα ισχύος 60 ΗΡ και δίνει νερό στην δεξαμενή συλλογής. Επίσης υπάρχουν δύο
οριζόντια υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα εντός booster (in line) ισχύος 190 ΗΡ έκαστο (κύριο +
εφεδρικό) τα οποία δίνουν νερό στους οικισμούς Σταυροχωρίου, Μ. Βρύσης, Μεταλλικού, Καστανιών,
Χωρυγίου, Βαπτιστή και Π. Γυναικόκαστρου μέσω καταθληπτικού αγωγού και ηλεκτροβάνες πεταλούδας.
Κεντρικό αντλιοστάσιο Ξηρόβρυσης υπάρχει δεξαμενή συλλογής που γεμίζει από το κεντρικό αντλιοστάσιο
50 Κιλκίς στο Σταυροχώρι. Έχει τέσσερις οριζόντιες υποβρύχιες αντλίες μέσα σε booster – in line, ισχύος 70 ΗΡ
έκαστη. Δίνει νερό στην κεντρική δεξαμενή του Κιλκίς στον λόφο Αγ. Γεωργίου.

Κιλκίς

25 /11 / 2015
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

1

2

Ποσοτ.

Είδος Υπηρεσιών

Μον.
Μετρ.

Δημοτική Ενότητα Χέρσου
Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου
λειτουργίας και συντήρησης δώδεκα (12)
Αντλιοστασίων, και πέντε (5) Δεξαμενών,
στην Δ.Ε. Χέρσου, χρονικής διάρκειας εννέα
μηνών

1

τεμ

Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης
βλαβών δώδεκα (12) Αντλιοστασίων, και
πέντε (5) Δεξαμενών, στην Δ.Ε. Χέρσου,
χρονικής διάρκειας εννέα μηνών

1

τεμ

Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου
λειτουργίας και συντήρησης έξι (6)
Αντλιοστασίων, δύο (2) ΑντλιοστασίωνΔεξαμενών, τριών (3) Δεξαμενών, στην Δ.Ε.
Δοιράνης, χρονικής διάρκειας εννέα μηνών

1

τεμ

Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης
βλαβών έξι (6) Αντλιοστασίων, δύο (2)
Αντλιοστασίων-Δεξαμενών, τριών (3)
Δεξαμενών, στην Δ.Ε. Δοιράνης, χρονικής
διάρκειας εννέα μηνών

1

τεμ

Δημοτική Ενότητα Μουριών
Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου
λειτουργίας και συντήρησης τεσσάρων (4)
Αντλιοστασίων και τεσσάρων (4) Δεξαμενών,
στην Δ.Ε. Μουριών, χρονικής διάρκειας
εννέα μηνών

1

τεμ

Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης
βλαβών τεσσάρων (4) Αντλιοστασίων και
τεσσάρων (4) Δεξαμενών, στην Δ.Ε.
Μουριών, χρονικής διάρκειας εννέα μηνών

1

τεμ

Δημοτική Ενότητα Κιλκίς
Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης
βλαβών τριανταέξι (36) Αντλιοστασίων και
δεκατεσσάρων (14) Δεξαμενών, στην Δ.Ε.
Κιλκίς , χρονικής διάρκειας εννέα μηνών

1

τεμ

Τιμή
Μοναδ.

Τιμή μονάδ.
ολογράφως

Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης

3

4

5

6

7

ΣΥΝΟΛΟ :
ΦΠΑ 23% :
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ :

Ο Προσφέρων
Σφραγίδα - Υπογραφή
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Δαπάνη

