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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

ΧΑΛΚΙΔΑ , 22/07/2020 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην αντικατάσταση 

Αντλητικού Συγκροτήματος - Γεώτρησης στο Καράμη λόγω βλάβης. 

Περιλαμβάνεται η εξαγωγή του παλαιού αντλητικού συγκροτήματος και η προμήθεια και 

εγκατάσταση στη γεώτρηση καινούργιου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος με τα παρακάτω 

τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

ισχύς  τουλάχιστον 67,1 KW (90 ΗΡ) 

Παροχή 130 m3/h σε μανομετρικό 140 m 

Διάμετρος στομίου αντλίας 6’’ 

διάμετρος κινητήρα 8’’ 

Απορροφώμενο ρεύμα στο σημείο 

λειτουργίας 

Μέχρι 130Α  λόγω ηλεκτρικών 

περιορισμών 

Σώμα αντλίας και πτερωτής χυτοσίδηρος 

πτερωτή μικτής ροής 

 

Η επιχείρηση δε διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό για την 

αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος. 

 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. 

Η διαδικασία ανάθεσης για την αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος, θα καθοριστεί 

κατά τα νόμιμα, βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του 

κατεπείγοντος εκτέλεσης της.  
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 

Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.),  και θα βαρύνει τον 

εν ενεργεία προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 249/2019 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. , 

όπως έχει τροποποιηθεί με την αρ. 56/2020 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στον οποίο υφίσταται 

εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 60.000,00€ στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με  K.A. 620702 και τίτλο 

«Επισκευές και συντήρηση Η/Μ Ύδρευσης Χαλκίδας» καθώς και πίστωση ποσού 670.128€ στο 

κεφάλαιο Φ.Π.Α. Εξόδων με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «Φ.Π.Α. Παροχών Τρίτων με Φ.Π.Α. 24%» .  

 

 
                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                                                                             ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΔΕΥΑΧ 
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