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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ      Χαλκίδα 20 /11/2018 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην επισκευή 
μεταλλικού σκέπαστρου για την  Εγκατάσταση του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας. 

 
Στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας υπάρχει διαμορφωμένος χώρος με σκέπαστρο 

(ύψους περίπου 6 m) που αποθηκεύεται προσωρινά η αφυδατωμένη ιλύς. Λόγω 
υπερβολικής φθοράς των λαμαρίνων της στέγης του μεταλλικού σκέπαστρου πρέπει να 
προβούμε σε αντικατάστασή τους και τοποθέτηση νέων συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η 
προμήθεια, μεταφορά και εργασία για την τοποθέτηση των νέων λαμαρίνων στο 
σκέπαστρο, επιβαρύνει τον προμηθευτή (χρήση γερανού ή γερανοφόρου οχήματος). Ο 
γερανός θα μείνει εντός της μονάδας μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ή για 
διάστημα έως ένα (1) μήνα. 

 
Είναι ανάγκη για το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας: 
Να προχωρήσουμε σε προμήθεια και εγκατάσταση τραπεζοειδών λαμαρινών 

(τσίγκων) στη στέγη του χώρου προσωρινής αποθήκευσης αφυδατωμένης ιλύος του 
Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας με  επιφάνεια στέγης 350 m2 με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Χαλυβδοέλασμα τύπου RIBDECK 1000 ή SPANDECK 1000 ή ισοδύναμο με 
ποιότητα χάλυβα S320 γαλβανισμένος ποιότητας Ζ275 και ελάχιστου πάχους 0.5mm. 

 
Η  προμήθεια, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

       
  Επειδή συντρέχει επείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας 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 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 για το ΚΛΧ, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 6000,00 € 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 840.000,00 €, στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση Κ.Λ.Χ. 

http://www.deyax.gr/
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με Φ.Π.Α. 24%» καθώς και πίστωση ποσού   636.696,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με 
Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».     

 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
             Η ΥΠ. ΛΕΙΤ. ΚΑΙ ΣΥΝΤ.                                              Ο Δ/ΝΤΗΣ 
                                                                                                               Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

                          ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ                         
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                                                                              ΔΙΠΛ.   ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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