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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

                        

 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η 
 

 

Η παξνύζα Σερληθή Έθζεζε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξνκήζεηα ησλ 

παξαθάησ πιηθώλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δπλαηόλ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ απνθξαθηηθό 

νρήκαηνο ηεο ΔΕΤΑΥ  : 

- ελόο ιάζηηρνπ πςειήο πίεζεο (250 bar) από θανπηζνύθ γηα απόθξαμε κε ειαζηηθά ιηλά 

πςειήο αληνρήο, δηαηνκήο DN 19 θαη ζπλερόκελνπ κήθνπο 80 m.  

- ελόο πεξηζηξεθόκελνπ αθξνθύζηνπ RTK 40 R3/4 (αληίζηνηρν ηύπνπ WARTHOG 

ROTATING NUZZLE)    

- ελόο αθξνθύζηνπ GB075 R3/4 (αληίζηνηρν ηύπνπ ISONZO GRENADE NUZZLE)  

 

Με δεδνκέλν όηη : 

1) Είλαη επιόγσο αδύλαην λα πξνβιεθζνύλ νη  παξνπζηαδόκελεο βιάβεο, αθνύ δελ είλαη γλσζηέο εθ ησλ 

πξνηέξσλ 

2) Είλαη νηθνλνκηθά αζύκθνξν θαη δελ εμππεξεηεί ηνπο ιεηηνπξγηθνύο ζθνπνύο  ηεο επηρείξεζεο λα 

δεζκεύνληαη νη πόξνη ηεο γηα λα δεκηνπξγείηαη απόζεκα πιήξνπο ζεηξάο εθεδξηθνύ εμνπιηζκνύ γηα όιεο 

ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Υ.  

3) Είλαη θαηεπείγνπζα ε αλάγθε εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο (όπως ορίζεται στο άρθρο 158 τοσ                 

ν. 3463/2006) ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηόλ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ απνθξαθηηθό νρήκαηνο 

ηεο ΔΕΤΑΥ. 

 

Πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ σο άλσ επηζθεπή, δηόηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ 

ππεξβαίλεη όξην ησλ (€ 20.000,00 τωρίς ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παρ. 1 τοσ Άρθροσ 328 τοσ 

Νόμοσ 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ € 2.500,00 (τωρίς ΦΠΑ) θαη ζα βαξύλεη ηνλ 

ελ’ ελεξγεία Πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 165/2016 Απόυαση Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η   Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α  ΥΑΛΚΙΔΑ , 08/11/2017 

ΑΡΜ.: ΣΑΠΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ  
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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

ζην θεθάιαην «ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ» κε K.A. 250501 θαη ηίηιν «ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΜΕ ΦΠΑ 

24%» θαη ν Φ.Π.Α. ζηνλ Κ.Α 54002524.  
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