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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Η Σεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην  προμήθεια 
ενός πλυστικού μηχανήματος στην  Εγκατάσταση του Κέντρου Λυμάτων Νέας Αρτάκης. 

την εγκατάσταση του Κέντρου Λυμάτων Νέας Αρτάκης λειτουργεί τμήμα 
αφυδάτωσης της ιλύος. Η ταινιοφιλτρόπρεσσα αφυδατώνει το υλικό με την διοχέτευσή του 
ανάμεσα σε δύο πανιά και την αποστράγγιση του νερού. Σα πανιά αυτά είναι διάτρητα με 
σκοπό την αποστράγγιση του νερού. Για τον καθαρισμό των πανιών αυτών, εκτός από το 
σύστημα πλύσης που λειτουργεί αυτόματα, απαιτείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 
πλύση με πίεση  χειροκίνητα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο βέλτιστος καθαρισμός και άρα η 
καλύτερη λειτουργία τους. Για το σκοπό αυτό είναι ανάγκη η προμήθεια ενός πλυστικού 
τριφασικού τροχήλατου μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού κατηγορίας  
επαγγελματικής, τύπου ΗD 9/20 -4 classic της εταιρείας Κarcher.  
               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 1000,00 € 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 22.000,00 € στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευή 
και συντήρηση Κ.Λ. Ν. Αρτάκης 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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