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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΧΑΛΚΙΔΑ , 23/07/2020 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην εξαγωγή, επισκευή – αντικατάσταση πτερωτών με νέες 

και την επανεγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος στην γεώτρηση Κόντου. 

Συγκεκριμένα στην γεώτρηση Κόντου λειτουργεί αντλητικό συγκρότημα Anavalos 8MC/6A με 

κινητήρα 60 HP. Το αντλητικό συγκρότημα παρουσίασε μεγάλη πτώση του βαθμού απόδοσης και της 

παροχής του, λόγω φθοράς και απαιτείται η επισκευή του με αλλαγή των πτερωτών. 

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα καταναλώσεων, προτείνεται η αντικατάσταση των πτερωτών με 

τον τύπο 8ΜΒ (αντί για ΜC) ώστε να αυξηθεί η αντλούμενη ποσότητα νερού για να υπερκαλύπτονται οι 

αυξημένες ανάγκες. 

Στην εργασία περιλαμβάνονται η εξαγωγή του αντλητικού, η επισκευή του, η αντικατάσταση των 

πτερωτών, η συναρμολόγηση, η δοκιμή στο δοκιμαστήριο με έκδοση αντίστοιχου δελτίου, και η 

επανεγκατάσταση του αντλητικού στη γεώτρηση με τις απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας. 

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

επισκευή 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 θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα, βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 

λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του κατεπείγοντος εκτέλεσης της. 

Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 € (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 15.000,00€ στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με  K.A. 620702 και τίτλο 
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

«Επισκευές και συντήρηση Η/Μ Ύδρευσης Ληλαντίου» 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 
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