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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α                                           ΧΑΛΚΙΔΑ,  17/10/2018   

     ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                    

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια των 

παρακάτω λόγω έκτακτης ηλεκτρολογικής βλάβης που παρουσιάστηκε (καταιγίδα «ΖΟΡΜΠΑΣ») σε 

τρεις (3) αντλίες έκχυσης απολυμαντικού, στην Δεξαμενή Φόρτισης του υδραγωγείου Καθενών, μέγιστης 

πίεσης 12 (bar) και  μέγιστης παροχής 8 l/h. Η προμήθεια περιλαμβάνει: 

 

- Τρεις (3) αναλογικές αντλίες έκχυσης υγρού{CPV: 42122419-0)} συνεχούς ροής, τύπου 

GRUNDFOS – ALLDOS SMART DDE (98147272)  ή ισοδύναμες,  με κεφαλή PVC ή PVDF 

- Τρία (3) Κίτ εγκατάστασης (ποδοβαλβίδα [98070951], θέση έκχυση σε σωλήνωση 522-0203 

[95730964] )      {CPV: 42124000-4} 

 Με δεδομένο ότι : 

 

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

των προτέρων. 

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. που πιθανότατα να 

οδηγήσει σε τεχνολογική απαξίωση των εξαρτημάτων που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ ή και σε ολική 

απαξίωσή τους σε περίπτωση που απαξιωθεί τεχνολογικά ο εξοπλισμός για τον οποίο προορίζονται. 

3) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας (όπως ορίζεται στο άρθρο 158 

του ν. 3463/2006) για την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία της παροχής πόσιμου ύδατος από την 

Δεξαμενή  Καθενών.  

 

Προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση για την ως άνω προμήθεια, διότι η συνολική δαπάνη δεν 

υπερβαίνει όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην Παρ. 1 του Άρθρου 328 του 

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

 

 

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 4.500,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον 

εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 162/2018 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 

όπως έχει εγκριθεί, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με K.A. 620706 και τίτλο «Επισκευή & 

Συντήρηση Έργων Ύδρευσης με ΦΠΑ 24%» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224.  
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