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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

                        

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην προμήθεια μιας   

καινούριας Αντλίας ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών με τις υφιστάμενες οι οποίες είναι τοποθετημένες 

στο Αντλιοστάσιο “Υψηλής Γέφυρας”, λόγω βλάβης και υψηλού κόστους επισκευής αυτών. 

Αναλυτικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιών, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :  

 

 

 

Τα άγκιστρα των αντλιών θα πρέπει να εφαρμόσουν στις πακτωμένες βάσεις του συγκεκριμένου 

τύπου, που βρίσκονται στον πυθμένα του Αντλιοστασίου. 

 

Η αντλία πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτη και να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον δυο ετών.     

Με δεδομένο ότι : 

 

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

των προτέρων και 

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. που πιθανότατα να 

οδηγήσει σε τεχνολογική απαξίωση των εξαρτημάτων που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ ή και σε ολική 

απαξίωσή τους σε περίπτωση που απαξιωθεί τεχνολογικά ο εξοπλισμός για τον οποίο προορίζονται. 

3) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας (όπως ορίζεται στο άρθρο 158 

του ν. 3463/2006) για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Αντλ/σίου Λυμάτων Υψηλής Γέφυρας. 

     

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 1.200,00 (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., 

στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με  K.A. 620710 και τίτλο «Επισκ. & Συντ/ση Μηχ. Εξοπ. 

Αποχ/σης» και ο ΦΠΑ τον 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 
           

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  ΧΑΛΚΙΔΑ , 17 / 7 / 2019 

ΑΡΜ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ 

1 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ CAPRARI,              

TYPE : KCM 

P: 2,2 ΚW, Q: 20 m3/h,                

H: 18 m 
1 ΤΕΜ. 
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