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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
       

Η παροφςα Σεχνικι Ζκκεςθ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα άρκρα 2,3,4 & 5 του εγκεκριμζνου 

Κανονιςμοφ Προμθκειϊν (απόφαςθ Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 30/2011). 

 

Προκειμζνου να εξοπλιςτεί το κινθτό ςυνεργείο φδρευςθσ αποχζτευςθσ τθσ ΔΕΤΑΧ με εξοπλιςμό 

άντλθςθσ λυμάτων ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ όπου δεν είναι δυνατι θ παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ είναι 

απαραίτθτθ θ προμικεια των παρακάτω υλικϊν. 

 

1. Γεννιτρια πετρελαίου με μίηα ςτακεροποιθτι τάςθσ, μπαταρία, πρίηα, , κερμικό, αςφαλοδιακόπτθ  

ανοικτοφ τφπου 5KVA τάςθ εξόδου 200V.  

Θα πρζπει να προςτατεφει το ηεφγοσ από υπερφορτίςεισ, να προςφζρει ςτακερι τάςθ εξόδου ανεξάρτθτα 

από το φορτίο τθσ ςυςκευισ (εφόςον είναι μικρότερο θ ίςο τθσ  μζγιςτθσ ιςχφσ του ηεφγουσ.) Σο ηεφγοσ κα 

πρζπει να ςταματάει αυτόματα προτοφ θ ςτάκμθ του λαδιοφ ελαττωκεί επικίνδυνα. Η εκκίνθςθ να μπορεί 

να πραγματοποιθκεί ξανά μόνο αν θ ςτάκμθ του λαδιοφ επανζλκει ςτο επικυμθτό επίπεδο) 

υχνότθτα HZ 50 

Σάςθ V 230 

Ιςχφσ υνεχοφσ λειτουργίασ  KVA >=4 

Μζγιςτθ Ιςχφσ  KVA >=5 

Ρευματοδότεσ  2 

Ζξοδοσ DC  NAI 

Αρικμόσ Φάςεων  Μονοφαςικό 

Αυτονομία λειτουργίασ  >=6 

φςτθμα εκκίνθςθσ   Ηλεκτρικι Εκκίνθςθ ( Μίηα ) 

Σφποσ Καυςίμου  Πετρζλαιο 

Σφποσ Κινθτιρα  Σετράχρονοσ Μονοκφλινδροσ 
κατακόρυφοσ απευκείασ 
ψεκαςμοφ 

φςτθμα Ψφξθσ  Αερόψυκτοσ 

 
 

2. Αντλία λυμάτων παροχισ Q=20m3/hr ςε μανομετρικό φψοσ H=6m και ιςχφ τθσ τάξθσ 1,1KW ςε τάςθ 

220V, ϊςτε να είναι ςυμβατι με το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ. 
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Προτείνεται θ  εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ με απευκείασ ανάκεςθ, διότι θ δαπάνθ δεν 

υπερβαίνει το χρθματικό όριο που κακορίηεται με το Ν4412/2016 (άρκρο 328, παρ 1 – ΦΕΚ Α14/08-08-

2016).  

 
Κωδικόσ CPV : 31122000-7 Μονάδεσ Γεννθτριϊν & 42122000 – 0 Αντλίεσ 
 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον εν ενεργεία προχπολογιςμό που ζχει εγκρικεί με τθν υπϋαρικμ. 165/2015 

απόφαςθ Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςτον οποίο υφίςταται εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ 

ςτο κεφάλαιο «Παροχζσ τρίτων» με  K.A. 620707 και τίτλο «Επιςκευζσ & υντιρθςθ ζργων αποχ/ςθσ 

ομβρίων Αυλίδασ», κακϊσ και πίςτωςθ ςτο κεφάλαιο « ΦΠΑ εξόδων » με Κ.Α 54006223 και τίτλο « ΦΠΑ 

Παροχϊν Σρίτων με 23% κ 24%». 

 

 

 

 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο Γ/ΝΣΗ Σ.Τ./Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

  

  

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΑΠΑΒΑΙΛΔΙΟΤ ΝΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

Π.Δ ΜΗΥ/ΓΟ – ΜΗΥ/ΚΟ ΓΙΠΛ ΠΟΛ. ΜΗΥ/ΚΟ 
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