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 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
Χαλκίδα 21/02/2019 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε σε προμήθεια κυλινδρικών 
δεξαμενών και φλοτέρ στάθμης για τα Κέντρα Λυμάτων Νέας Αρτάκης και Χαλκίδας. 

Στους δύο Βιολογικούς καθαρισμούς υπάρχουν εγκατεστημένες δεξαμενές βαρέως τύπου 
για τις ανάγκες τροφοδοσίας των μονάδων με βιομηχανικό νερό. Λόγω παλαιότητας αυτών, έχουν 
τρυπήσει και δε μπορούν να επισκευαστούν οπότε πρέπει να προχωρήσουμε σε προμήθεια νέων 
αντίστοιχης ποιότητας. 

 
Με δεδομένο ότι : 
1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι  παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι 

γνωστές εκ των προτέρων. 
2) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας ώστε να εξασφαλιστεί 

η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των Κέντρων Λυμάτων.   
 
Είναι ανάγκη για το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας να προχωρήσουμε σε προμήθεια: 

➢ 1 κυλινδρική, πολυαιθυλενίου, δεξαμενή βαρέως τύπου, με καπάκι ενδεικτικής 
διάστασης 55 cm,  μαύρη, ενδεικτικού περιεχομένου 6200 λίτρων, με ενδεικτικές 
διαστάσεις 2,20 m διάμετρος και 1,94 m ύψος και αναμονή για τοποθέτηση βάνας 
1 ίντσα. Χρήση με Βιομηχανικό Νερό. 

➢ 1 Ορειχάλκινο ρακόρ 1 ίντσα για να τοποθετηθεί στην παραπάνω δεξαμενή. 
➢ 1 κυλινδρική πολυαιθυλενίου δεξαμενή βαρέως τύπου, με καπάκι, λευκή 

(διάφανη), ενδεικτικής ποσότητας 2000 λίτρων, χωρίς αναμονή για τοποθέτηση 
βάνας,  ατρύπητο. Χρήση για διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. 

➢ 2 φλοτέρ 1 ίντσα ορειχάλκινα βαρέως τύπου με μπάλα. 
Είναι ανάγκη για το Κέντρο Λυμάτων Νέας Αρτάκης να προχωρήσουμε σε προμήθεια: 

➢ 1 κυλινδρική, πολυαιθυλενίου δεξαμενή βαρέως τύπου, με καπάκι (τουλάχιστον 
42cm), λευκή (διάφανη) ενδεικτικής ποσότητας 6000 λίτρων με ενδεικτικές 
διαστάσεις 2,34m διάμετρος και 1,64m ύψος, χωρίς αναμονή για τοποθέτηση 
βάνας, ατρύπητο.  

➢ 1 φλοτέρ 1 ½ ίντσας ορειχάλκινο βαρέως τύπου με μπάλα. 
 

✓ Αφορά παράδοση στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και Κέντρο Λυμάτων Νέας Αρτάκης 
και το κόστος μεταφορικών επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

✓ Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσης του τιμολογίου. 

✓ Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να μας ενημερώσει σχετικά με την όποια 
εγγύηση φέρουν οι δεξαμενές.  

 

 Η  προμήθεια, κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

http://www.deyax.gr/
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     44611500-1 Δεξαμενές νερού 
     38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 
         
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, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 2.400,00 € χωρίς ΦΠΑ, θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2019 που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 
245/2018 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
774.000,00 €, στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση Κ. Λυμάτων» καθώς και 
πίστωση ποσού   595.392,00 € 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        
            ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
          ΔΙΠΛ. ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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