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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Η Σεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην  προμήθεια 
ενός καυστήρα για το λεβητοστάσιο της  Εγκατάστασης του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας 
που βρίσκεται στην νησίδα Πασά. 
           H εξασφάλιση της θέρμανσης των Δεξαμενών Χώνευσης γίνεται με τη λειτουργία 
λεβητοστασίου  καυστήρων καύσης βιαερίου και εναλλακτικά πετρελαίου. Για την 
απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας χώνευσης  απαιτείται πλήρης λειτουργία του 
συστήματος. Ο ένας από τους δύο καυστήρες του λεβητοστασίου έχει επανειλημμένα 
παρουσιάσει βλάβη, έχει προς στιγμή επισκευαστεί από το συνεργείο της εγκατάστασης 
αλλά είναι όμως ήδη καταπονημένος. Απαιτείται η προμήθεια ενός νέου,  εφεδρικού στην 
εγκατάσταση, προς άμεση αντικατάστασή του σε περίπτωση βλάβης, γιατί δεν επαρκεί η 
λειτουργία μόνο του ενός καυστήρα για την  θέρμανση των Δεξαμενών. Επιπλέον για την 
προμήθειά του απαιτείται χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος του ενός μηνός. Οι 
συγκεκριμένες Δεξαμενές πρέπει να διατηρούνται αυστηρά σε σταθερή  θερμοκρασία για να 
εξασφαλίζεται η χώνευση.  
          Απαιτείται λοιπόν, η προμήθεια ενός καυστήρα ο οποίο θα είναι ίδιος με τον ήδη 
υπάρχοντα έτσι ώστε να είναι άμεση η αντικατάστασή του χωρίς παρεμβάσεις  της 
εταιρείας, τύπου RIELLO GM 300. 
               Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με το 
άρθρο 158 του ν. 3463/2006, προτείνεται η  εκτέλεσή της να γίνει με απευθείας ανάθεση διότι 
η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα  χρηματικά όρια που καθορίζονται στο άρθρο 328 παρ. 1 του 
ν. 4412/2016 (Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)). 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις 
αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
πληρωμή του οικονομικού φορέα, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 

Η δαπάνη που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 2500,00 € θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2017 που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 
165/2016 απόφαση Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Φ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο 
υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 575.000,00 €, στον Κ.Α. 620714 με τίτλο 
«Επισκευές και υντήρηση Κ.Λ.Φ. με Υ.Π.Α. 24%» καθώς και πίστωση ποσού   511.031,00 
€ στο κεφάλαιο «ΥΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΥΠΑ Παροχών Σρίτων με 
24%».                                                                  
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