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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια ενός 
τρέιλερ (μπαγαζιέρας)  για το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας. 

Στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας λειτουργεί εγκατάσταση προεπεξεργασίας των 
βοθρολυμάτων που εκφορτώνονται καθημερινά από τα βυτιοφόρα οχήματα. Το πρώτο 
στάδιο επεξεργασίας τους περιλαμβάνει σύστημα με το οποίο απομακρύνονται μεγάλου 
μεγέθους υλικά, πέτρες σκουπίδια κτλ. Τα παραπροϊόντα απομακρύνονται με τρέιλερ 
(μπαγαζιέρα) το οποίο λόγω και του περιβάλλοντος και των υλικών που εναποθέτονται έχει 
παρουσιάσει σημαντικές διαβρώσεις, οπές και λοιπές ανεπανόρθωτες ζημιές. 

Για το λόγο αυτό απαιτείται η προμήθεια ενός νέου τρέιλερ, βαρέως τύπου, χωρίς 
σύστημα φρένων και χωρίς ρεζέρβα. Η σκάφη του θα είναι ανατρεπόμενη  από ανοξείδωτη 
λαμαρίνα 304 πάχους τουλάχιστον 1 χιλ, με ενδεικτικές διαστάσεις 1700Χ1100Χ300 
(ΜΧΠΧΥ) χιλ. ενώ λόγω ειδικών συνθηκών πρέπει το μέγιστο ύψος από το έδαφος μέχρι το 
άνω μέρος του να μη ξεπερνά τα 850 χιλ. 

Λόγω της συγκεκριμένης χρήσης για την οποία προορίζεται το τρέιλερ, απαιτείται 
ειδική κατασκευή για την εφαρμογή των ως άνω τεχνικών προδιαγραφών [CPV: 44400000-
4  Διάφορα κατασκευασμένα προϊόντα και συναφή είδη]. 
               Προτείνεται η  εκτέλεσή της προμήθειας 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 Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (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 2.600,00 € (χωρίς ΦΠΑ) θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2018 που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 
277/2017 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
880.000,00 €, στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση Κ.Λ.Χ. με Φ.Π.Α. 
24%», καθώς και πίστωση ποσού   670.680,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 
54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».     
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