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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Η Σεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια δύο
αντλιών μία για την εγκατάσταση του Κέντρου Λυμάτων Νέας Αρτάκης και μία για την
Εγκατάσταση του Κέντρου Λυμάτων Φαλκίδας που βρίσκεται στη Νήσο Πασά.
τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων απαιτείται η ύπαρξη εφεδρικών αντλιών
εκκένωσης φρεατίων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται άμεσα και αξιόπιστα, η επέμβαση
του προσωπικού που συντηρεί τον Η/Μ εξοπλισμό των φρεατίων.
Είναι λοιπόν αναγκαία η προμήθεια δύο αντλιών εκκένωσης μονοφασικές 2 ΄΄,
τύπου LOWARA MINIVXM/A με χαρακτηριστικά Q=50-300 l/min, H 6,3-1,8 m, motor
75M802 ή ισοδύναμη, ευρωπαϊκής προέλευσης. (CPV : 42122220-8 Αντλίες αποχέτευσης )
Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της επισκευής 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 1.400,00 € (χωρίς ΥΠΑ) θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2018 που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ.
277/2017 απόφαση Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Φ., στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού
880.000,00 €, στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και υντήρηση Κ.Λ.Φ. με Υ.Π.Α.
24%», πίστωση ποσού 20.000,00€ στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση
Κ.Λ. Ν. Αρτάκης με Υ.Π.Α. 24%» καθώς και πίστωση ποσού 670.680,00 € στο κεφάλαιο
«ΥΠΑ εξόδων» με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΥΠΑ Παροχών Σρίτων με 24%».
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