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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
       

Μετά από αυτοψία στο αντλιοστάσιο της Παραλίας Αυλίδας, διαπιστώθηκε ότι χρήζουν 

αντικατάστασης τα στεγανά του κυκλοφορητή .  

Η επιχείρηση δε διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό στην αποθήκη της για την επισκευή της 

βλάβης. 

Με δεδομένο ότι : 

1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι παρουσιαζόμενες ανάγκες , αφού δεν είναι γνωστές εκ των 

προτέρων.  

2) Είναι οικονομικά ασύμφορο και ουδόλως εξυπηρετεί τους λειτουργικούς σκοπούς της επιχείρησης να 

δεσμεύονται οι πόροι της για να δημιουργείται απόθεμα πλήρους σειράς εφεδρικού εξοπλισμού για όλες 

τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

3) Είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η λειτουργία του κυκλοφορητή καθώς υδροδοτεί το σύνολο της 

περιοχής Μόρφα και μεγάλο τμήμα της Παραλίας Αυλίδας.  

 

Για την εκτέλεση της επισκευής απαιτείται επίσκεψη στο αντλιοστάσιο, του υποψήφιου οικονομικού 

φορέα  προκειμένου να επιβεβαιώσει τον τύπο των στεγανών, την αποσυναρμολόγηση της αντλίας για την 

επισκευή αυτής και την επανασυναρμολόγηση αυτής σε κανονική λειτουργία (το σύνολο των ενεργειών 

περιλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς). Η εξαγωγή και επανατοποθέτηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

εντός μιας ημέρας από την ανάθεση της από την υπηρεσία. Από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο 

χρόνος υποβολής προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο ημέρες λόγω της αναγκαιότητας άμεσης 

αποκατάστασης της βλάβης.  

 

Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω προμήθειας των στεγανών και της υπηρεσίας αντικατάστασης 

αυτών με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 328 του Ν4412/2016 & 158 

Ν3463/2006 , διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο που καθορίζεται με το Ν4412/2016 (άρθρο 

328, παρ 1 – ΦΕΚ Α14/08-08-2016). Το κόστος της προμήθειας/υπηρεσία δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ 

(χωρίς ΦΠΑ). 

 
Κωδικός CPV : [50511100-1]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον εν ενεργεία προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 277/2017 

απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ, όπως ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση στο κεφάλαιο 

«Παροχές τρίτων» με  K.A. 620702 και τίτλο «Λειτουργία & Συντήρηση Εγκ/σεων Επεξ/σιας Ποσ. Νερού 

Αυλίδας με ΦΠΑ 24%», καθώς και πίστωση στο κεφάλαιο « ΦΠΑ εξόδων » με Κ.Α 54006224 και τίτλο « 

ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%». 

 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

  

  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΠΛ ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΙΠΛ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Μοτέρ Αναδευτήρα Mot. 3  ~M56b4  

 

Hz 
KW Δ V Υ Rpm 

50 
0.09 230/400 1360 

60 
0.1 266/460 1670 

 

σύμφωνα με το δείγμα που είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία. 

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης. 
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