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 «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

     Χαλκίδα    07/05 / 2018 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η ΔΕΥΑΧ λειτουργεί ένα δίδυμο σύστημα φίλτρανσης στη γεώτρηση Χάνι της Δ.Ε Αυλίδας 

προκειμένου να επιτυγχάνει τις από το νόμο ελάχιστες επιτρεπτές οριακές τιμές πόσιμου νερού. 

Mετά από επιθεώρηση του αντλιοστασίου διαπιστώθηκε αυξημένη πίεση λειτουργίας του 

σωλήνα κατάθλιψης η οποία οφειλόταν σε έμφραξη των φίλτρων φυσιγγίων που είναι 

τοποθετημένα εντός των δίδυμων φίλτρων. Προκειμένου να αντικατασταθούν τα φυσίγγια 

φίλτρανσης των φίλτρων απαιτούνται τα παρακάτω υλικά :   

   

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Φίλτρα Φυσιγγίων   30  τμχ 

 
Η επιχείρηση δε διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό στην αποθήκη της. 

Τα φυσίγγια πρέπει να είναι της ίδιας εταιρείας που εγκατέστησε τον εξοπλισμό 

φίλτρανσης για ευνόητους λόγους συμβατότητας. 

Με δεδομένο ότι : 

1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι παρουσιαζόμενες ανάγκες , αφού δεν είναι γνωστές 

εκ των προτέρων και 

2) Είναι οικονομικά ασύμφορο και ουδόλως εξυπηρετεί τους λειτουργικούς σκοπούς της 

επιχείρησης να δεσμεύονται οι πόροι της για να δημιουργείται απόθεμα πλήρους σειράς 

εφεδρικού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

 

Για την εκτέλεση της προμήθειας απαιτείται επίσκεψη στο αντλιοστάσιο, του υποψήφιου 

οικονομικού φορέα  προκειμένου να επιβεβαιώσει τον τύπο φυσιγγίων φίλτρανσης . 

 

Δύναται η  εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 328 του Ν4412/2016 & 158 Ν3463/2006 , διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο που 

καθορίζεται με το Ν4412/2016 (άρθρο 328, παρ 1 – ΦΕΚ Α14/08-08-2016). Το κόστος της προμήθειας δεν 

υπερβαίνει το 420 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Κωδικός CPV : 39525200-0 Στοιχεία φίλτρου από ύφασμα 

http://www.deyax.gr/


 

                                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   

                                                                        ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
 

 

         Νεοφύτου 69,       Τ.Κ.: 341 00 Χαλκίδα,        ΤΗΛ:22210 20440 – 29995 – 88986,       FAX: 22210 – 86987,        www.deyax.gr   

 

 «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 
 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον εν ενεργεία προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 277/2017 

απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ, όπως ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση στο κεφάλαιο 

«Παροχές τρίτων» με  K.A. 620702 και τίτλο «Λειτουργία & Συντήρηση Εγκ/σεων Επεξ/σιας Ποσ. Νερού 

Αυλίδας με ΦΠΑ 24%», καθώς και πίστωση στο κεφάλαιο « ΦΠΑ εξόδων » με Κ.Α 54006224 και τίτλο « 

ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%». 

 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

  

  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΠΛ ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΙΠΛ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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