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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΧΑΛΚΙΔΑ , 29 / 5 / 2019 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην επισκευή ενός 

Ηλεκτροπαράγωγου Ζεύγους (Η/Ζ) ισχύος 150 KVA της κατασκευάστριας εταιρείας CUMMINS 

που είναι εγκατεστημένο στο Αντλιοστάσιο Ακαθάρτων «Α» και στην προμήθεια μιας πλαστικής 

εξωτερικής δεξαμενής πετρελαίου χωρητικότητας 110 lt, με βάση μεταλλική, εξαεριστικό, βάνες 

εξυδάτωσης – εκκένωσης και μαρκούτσια αναρροφήσεως και επιστρεφόμενων πετρελαίων.   

         

Λόγω έκτακτης βλάβης που παρουσιάστηκε στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου του 

Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους με αποτέλεσμα να μην τίθεται σε λειτουργία, πρέπει να προχωρήσουμε 

άμεσα στην αποκατάσταση της λειτουργιάς του.  

 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από τεχνικό, διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνει 

καθαρισμός του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου (καθαρισμός μπέκ, αντλίας πετρελαίου, κλπ) , 

να αντικατασταθούν τα φίλτρα πετρελαίου και τα μαρκούτσια πετρελαίου).  

 

Το κόστος της επισκευής προσυπολογίζεται στο ποσό των € 400,00 και το κόστος προμήθειας 

της δεξαμενής πετρελαίου όπως περιγράφεται παραπάνω, προσυπολογίζεται στο ποσό των € 350,00 

(χωρίς ΦΠΑ).  

  

Η  επισκευή κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) : 50532300-6   Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών. 

 

Με δεδομένο ότι : 

1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι  παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι γνωστές 

εκ των προτέρων και 

2) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω επισκευής (όπως ορίζεται στο άρθρο 

158 του ν. 3463/2006) ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του Ηλεκτροπαράγωγου Ζεύγους όταν 

αυτό καταστεί απαραίτητο (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από την ΔΕΗ).   

http://www.deyax.gr/
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Προτείνεται η απευθείας ανάθεση για την ως άνω Παροχή Υπηρεσίας διότι η συνολική 

δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην 

Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

 

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 750,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον 

εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 245/2018 Απόφαση 

Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει εγκριθεί, τροποποιηθεί και ισχύει στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με  

K.A. 620710 και τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αποχέτευσης» 

και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                         

ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

 

  

  

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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