
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  

Αποχέτευσης Λέσβου 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Σαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Σαχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Βασίλαρος ωτήριος:                         

                            Προκοπίου Ηρακλής 

Σηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : protokolo@deyamyt.gr 

ΤΠΗΡΕΙΑ: 

 

Αποκατάσταση λειτουργίας 

των τεσσάρων οριζοντίων 

επιφανειακών αεριστήρων 

(τύπου βούρτσας)στην ΕΕΛ 

Ερεσού Δ.Κ. Ερεσού Δήμου 

Λέσβου. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 

 

56/2019 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 7.500,00 € χωρίς Υ.Π.Α. 

 
 

ΣΕΤΦΟ 1 

 

TΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΙΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

 

τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Ερεσού παρουσιάστηκαν βλάβες στην λειτουργία του 

συστήματος αερισμού στο οποίο απαιτείται άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση. 

Σο σύστημα αερισμού αποτελείται από τέσσερις οριζόντιους αεριστήρες (τύπου βούρτσας). 

Δυστυχώς λόγω παλαιότητας και λόγω έλλειψης πληροφοριακών στοιχείων  καθίσταται αδύνατη η 

λεπτομερής καταγραφή και αποτύπωση του μεγέθους της βλάβης. 

Προσεγγιστικά οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι παρακάτω: 

1. Επισκευή των δύο από τις τέσσερις βάσεις στήριξης του άξονα αεριστήρας από την πλευρά των 

κουζινέτων κύλισης 

2. Εργασίες αντικατάστασης ρουλεμάν και στεγανών (τσιμούχες κλπ.)στα κουζινέτα κύλισης  στους 

τέσσερεις αεριστήρες από την πλευρά της βάσης κύλισης 

3. Εργασίες επαναφοράς στην σωστή θέση των τυμπάνων βούρτσας πάνω στον άξονα κίνησης 

και σταθεροποίηση του τυμπάνου 

     Η εργασία αφορά τους τέσσερεις αεριστήρες 

4. τεγανοποίηση διαρροής λαδιών του μειωτήρα μεταφοράς κίνησης από το μοτέρ προς τον 

άξονα κίνησης και αλλαγή λαδιών στους τέσσερεις αεριστήρες 

5. Επισκευή και αντικατάσταση οπού απαιτηθεί του δικτύου λίπανσης κουζινέτων κύλισης 

(μαρκούτσια γρασαδόροι ) στους τέσσερεις αεριστήρες 

 

DESMI  DENMARK 

TYPE   :  UM 42 

SERIAL NUMBER : 631923-89 

RATIO : 15-1 

NM : 1 850 

KW : 15 

RPM : 1160 

WEEK 43   YEAR 1994 

 

 

Σο  υλικό  της  προµήθειας  θα   είναι  καινούριο,  αµεταχείριστο,  χωρίς ελαττώµατα και άριστης 

ποιότητας. 
 
 

Η προσφορά θα δοθεί κατόπιν αυτοψίας του ενδιαφερόμενου στο χώρο που θα παράσχει τις 

υπηρεσίες του. 

mailto:protokolo@deyamyt.gr


   

 

 
 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΕΛ 

ΛΕΒΟΤ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Η/Μ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗ ΔΕΤΛ  

ΒΑΙΛΑΡΟ ΩΣΗΡΗ 

ΦΗΜΙΚΟ 

 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΗΡΑΚΛΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε 

 

       ΚΑΡΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ  

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 


