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Προσφορά για την συντήρηση και παρακολούθηση των 6 Αντλιοστασίων της Κοινότητας Αφιδνών.
∆ιευκρινίζεται ότι η συντήρηση χωρίζεται σέ δύο κατηγορίες :
A.
B.

Στην µικρό συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών και στην τακτική παρακολούθηση καλής λειτουργίας
Στην προγραµµατισµένη συντήρηση που γίνεται µετά από µεγάλο χρόνο λειτουργίας.
Η Πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τακτή παρακολούθηση της λειτουργίας, έλεγχο των µηχανικών και των

ηλεκτρικών µερών του αυτοµατισµού αντικατάστασης µικρορελέ , ασφάλειες φλοτέρ ,σαλαµάστρες,, ώστε να
µήν προξενηθεί τυχών σοβαρή βλάβη εξαιτίας της κακής κατάστασης των βοηθητικών µερών , το κόστος των
αναφερόµενων υλικών βαρύνει εµάς. Για την παροχή υπηρεσιών και τα έξοδα των αναφερόµενων υλικών
το

κόστος για τα 6 αντλιοστάσια της Κοινότητας ανέρχεται 2500Ευρώ τον µήνα.

Η ∆εύτερη κατηγορία αναφέρεται στην προγραµµατισµένη συντήρηση λόγο µεγάλου χρόνου λειτουργίας ή
λόγο µεγάλης βλάβης τού Αντλιοστασίου. Επειδή δεν µπορεί να προσδιορισθεί από τώρα θα κοστολογηθεί
ανάλογα τής φθοράς των υλικών και της εργασίας.
1.

Αντλιοστάσιο Α ισχύος 160 KW µε παροχή από ∆ΕΗ 20 KV
Περιλαµβάνει :

2.



Κυψέλη εισόδου 20 KV



Μ/Σ 20 KV-400 KVA



Αντλία 160 kW



Αυτοµατισµούς λειτουργίας και παρακολούθησης βλαβών.

Αντλιοστάσιο Β ισχύος 250 KW µε παροχή από ∆ΕΗ 380 V.
Περιλαµβάνει :


3.

Αντλία 120 KW Αυτοµατισµούς λειτουργίας και παρακολούθησης βλαβών.

Αντλιοστάσιο Γ µε παροχή από ∆ΕΗ 380 V.
Περιλαµβάνει :

4.
5.



Αντλία 60 KW;



Αυτοµατισµούς αντλίας



Αυτοµατισµούς λειτουργίας Αντλιοστασίου Β



Γεννήτρια εφεδρικής παροχής ισχύος 120KVA

Αντλιοστάσιο Β2 αυτοµατισµούς µε αντλιοστάσιο B .
Αντλιοστάσιο γεώτρησης που τροφοδοτεί την δεξαµενή Γ σε περίπτωση βλάβης της τροφοδοσίας
από την δεξαµενή Β.

Σηµειώνουµε ότι για την ταχεία αποκατάσταση τυχών βλαβών είµεθα υποχρεωµένοι να διατηρούµε στόκ
υλικό στην αποθήκη µας ανάλογο για κάθε αντλιοστάσιο, καθώς και ενήµερο τεχνικό προσωπικό. Για τους
αναφερόµενους λόγους το κόστος που αιτούµεθα είναι το χαµηλότερο .
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Γ.ΚΑΡΟΖΗΣ
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Υ/Γ . Σας γνωρίζουµε ότι από την ηµέρα που τέθηκαν σε λειτουργία τα
αντλιοστάσια Α και Β, οι οποίες ανωµαλίες που παρουσιάστηκαν
αντιµετωπίστηκαν από εµάς άµεσα, χωρίς να επιβαρυνθείτε κανένα κόστος
σε εργασία και υλικά.
Αλλά όµως προέκυψε και ζηµιά µεγάλης αξίας της τάξεως των 5000€ για
τη αντικατάσtαση του ηλεκτρονικού µηχανήµατος (soft starter) κύριο
τµήµα του εκκινητού της αντλίας του αντλιοστασίου Α, Ισχύος 160KW.
Η ζηµιά προξενήθεικαι από αρουραίο ο οποίος εισήλθε Εντός του
ηλεκτρονικού µηχανήµατος του εκκινητού (soft starter) µε αποτέλεσµα να
τον αχρηστεύσει .
Παρακαλούµε να µας το πληρώσετε το αναφερόµενο ποσόν γιατί ο χρόνος
της οφειλής είναι µεγάλος.

Με εκτίµηση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΟΖΗΣ

