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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η   Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α                                   ΥΑΛΚΙΔΑ, 4 / 2 / 2019   

 ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η 

 

Η παξνχζα Σερληθή Έθζεζε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζηελ πξνκήζεηα κηαο 

θαηλνχξγηαο επαγγεικαηηθήο κφλεο ζθάιαο αινπκηλίνπ κε 16 ζθαινπάηηα ηεο εηαηξείαο STAB ή 

ηζνδχλακεο. Η ζθάια ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην ηκήκα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ 

απνρέηεπζεο ιφγσ ηνπ φηη έζπαζε ε πθηζηάκελε.  

 

Η ζθάια ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα ειαθξηά (φρη άλσ ησλ 12 θηιψλ), λα είλαη εξγνλνκηθά 

ζρεδηαζκέλε γηα άλεηε θαη αζθαιή εξγαζία,  λα εγγπάηαη πςειά επίπεδα αληνρήο αθφκα θαη ζε κεγάια 

βάξε θαη λα είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθή ζην ρξφλν θαη ζηελ ρξήζε. Σν κήθνο ηεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 5 

κέηξα.  

 

Με δεδνκέλν φηη : 

1) Δίλαη επιφγσο αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ νη  παξνπζηαδφκελεο βιάβεο, αθνχ δελ είλαη γλσζηέο εθ 

ησλ πξνηέξσλ. 

2) Δίλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξν θαη νπδφισο εμππεξεηεί ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ζθνπνχο  ηεο 

επηρείξεζεο λα δεζκεχνληαη νη πφξνη ηεο γηα λα δεκηνπξγείηαη απφζεκα πιήξνπο ζεηξάο εθεδξηθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα φιεο ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. πνπ πηζαλφηαηα λα 

νδεγήζεη ζε ηερλνινγηθή απαμίσζε ησλ εμαξηεκάησλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνηέ ή θαη ζε νιηθή 

απαμίσζή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ απαμησζεί ηερλνινγηθά ν εμνπιηζκφο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. 

3) Δίλαη θαηεπείγνπζα ε αλάγθε εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο (όπως ορίζεται στο άρθρο 158 

τοσ ν. 3463/2006) γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε – θαζαξηζκφ ησλ αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ.  

 

Πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα, δηφηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ 

ππεξβαίλεη φξην ησλ (€ 20.000,00 τωρίς ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παρ. 1 τοσ Άρθροσ 328 τοσ 

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

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο σο άλσ ζθάιαο δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ                       

€ 150,00 (ρσξίο Φ.Π.Α.) θαη ζα βαξχλεη ηνλ ελ’ ελεξγεία πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 245/2018 απόυαση Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., ζην θεθάιαην «Παροτές τρίτων» κε  K.A. 250000 θαη 

ηίηιν «Μικρά εργαλεία με ΦΠΑ 24%» θαη ν Φ.Π.Α. ζηνλ Κ.Α 54002524.  

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ                                                                         

ΣΜΗΜ. ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

Ο Γ/ΝΣΗ Σ.Τ. ΓΔΤΑΥ 

α/α 

  

  

ΙΩΑΝΝΗ  ΣΑΠΩΝΗ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΜΗΥ/ΓΟ- ΜΗΥ/ΚΟ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 
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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

                                                                                                                       ΥΑΛΚΙΔΑ, 25/2/2019   

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε  Η   Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Σ Η Σ Α  
ΑΓΟΡΑ ΚΑΠΣΙΚΟΤ – ΚΑΣΕΔΑΦΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 

  

Η παξνχζα Σερληθή Έθζεζε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζηελ αγνξά ελφο θαηλνχξηνπ 

θαπηηθνχ – Καηεδαθηζηηθνχ Μεραλήκαηνο Βαξέσο Σχπνπ ιφγσ βιάβεο ηνπ πθηζηάκελνπ θαη 

αζχκθνξεο νηθνλνκηθά επηζθεπήο ηνπ.  

 Σν Μεράλεκα είλαη απαξαίηεην γηα ην Σκήκα Απνρέηεπζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη νη 

βιάβεο θαη νη λέεο ζπλδέζεηο αθηλήησλ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά.   

  

  Σν κεράλεκα ζα είλαη Δπξσπατθήο Πξνέιεπζεο θαη ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE (ην νπνίν 

πεξάλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξαθψλ, ζα πξνζθνκίδεηαη Τπεχζπλε Γήισζε επηπιένλ απφ ηνλ πξνζθέξσλ φπνπ 

ζα αλαγξάθεη ηελ έδξα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ηνπ κεραλήκαηνο).  

 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Μεραλήκαηνο :  

 Ιζρχο : απφ 1.300 έσο 1.700 Watt 

 Κξνχζεηο : 1.400 Β.Ρ.Μ. 

 Βάξνο : Όρη άλσ ησλ 20 Kg 

 

Σν Μεράλεκα ζα είλαη Βαξέσο Σχπνπ, Δπαγγεικαηηθφ, θαη ζα παξαδνζεί ζε βαιηηζάθη ην νπνίν 

ζα πεξηιακβάλεη :  

 1 Πιατλή Υεηξνιαβή  

 1 εη θαξβνπλάθηα 

 1 Γνρείν ιαδηνχ 

 1 εη θιεηδηψλ  

 

Η παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη ζην θηίξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ 

Κηκψινπ – Υαιθίδα, φπνπ θαη ζα γίλεη ε παξαιαβή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.  
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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

Πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ σο άλσ Πξνκήζεηα, δηφηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ 

ππεξβαίλεη φξην ησλ (€ 20.000,00 τωρίς ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παρ. 1 τοσ Άρθροσ 328 τοσ 

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

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ € 1.000,00 (ρσξίο 

Φ.Π.Α.) θαη ζα βαξχλεη ηνλ ελ’ ελεξγεία πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 245/2018 

απόυαση Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., ζηνλ νπνίν πθίζηαηαη εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνχ                € 4.050,00 ζην 

θεθάιαην «Παροτές τρίτων» κε  K.A. 250000 θαη ηίηιν «Μικρά εργαλεία με ΦΠΑ 24%» θαη ν Φ.Π.Α. 

ζηνλ Κ.Α 54002524.  

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΣΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   

   

   

ΣΑΠΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΙΛΙΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ  

ΜΗΥ/ΓΟ – ΜΗΥ/ΚΟ ΗΛ/ΓΟ – ΜΗΥ/ΚΟ  ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 
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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

                                                                                                                       ΥΑΛΚΙΔΑ, 27/2/2019   

 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε  Η   Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Σ Η Σ Α  
ΑΓΟΡΑ ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΟΤ 

 

  

Η παξνχζα Σερληθή Έθζεζε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζηελ αγνξά ελφο θαηλνχξηνπ 

Υνξηνθνπηηθνχ – Θακλνθνπηηθνχ ηζρχνο 3HP γηα ην ηκήκα Απνρέηεπζεο.  

 Σν Μεράλεκα είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη θαζαξηζκφο θπξίσο ζηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν ησλ αληιηνζηαζίσλ αιιά θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη.   

  

  Σν κεράλεκα ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE, ζα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο 

έηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη εηνηκνπαξάδνην 

 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα απαηηνχκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Μεραλήκαηνο 

:  

 

- Ιζρχο: 3 HP 

- Κπβηθά : άλσ ησλ 60 cc 

- Δμειηγκέλνο 2-ρξνλνο θηλεηήξαο( 2Σ) κε πςειή ξνπή. 

- Υακειφ βάξνο (φρη άλσ ησλ 15Kg). 

- Γίζθνο κεηαιιηθφο ηξηθηεξφο 

- Δχθνιε εθθίλεζε - επηηπγράλεηαη κε κφλν ιίγα ηξαβήγκαηα. 

- Γηπιή πεξηζηξεθφκελε ρεηξνιαβή. 

- Γίζθν καδί κε εκηαπηφκαηε θεθαιή. 

- Γηπιή ηηξάληα γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη ζηήξημε. 

 

 

Η παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη ζην θηίξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. – Αληιηνζηάζην «Α» πνπ 

βξίζθεηαη ζην Πάξθν Λάνπ – Υαιθίδα, φπνπ θαη ζα γίλεη ε παξαιαβή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.  
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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

Πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ σο άλσ Πξνκήζεηα, δηφηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ 

ππεξβαίλεη φξην ησλ (€ 20.000,00 τωρίς ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παρ. 1 τοσ Άρθροσ 328 τοσ 

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

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ € 200,00 (ρσξίο 

Φ.Π.Α.) θαη ζα βαξχλεη ηνλ ελ’ ελεξγεία πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 245/2018 

απόυαση Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., ζηνλ νπνίν πθίζηαηαη εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνχ                € 4.050,00 ζην 

θεθάιαην «Παροτές τρίτων» κε  K.A. 250000 θαη ηίηιν «Μικρά εργαλεία με ΦΠΑ 24%» θαη ν Φ.Π.Α. 

ζηνλ Κ.Α 54002524.  

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΣΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   

   

   

ΣΑΠΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΙΛΙΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ  

ΜΗΥ/ΓΟ – ΜΗΥ/ΚΟ ΗΛ/ΓΟ – ΜΗΥ/ΚΟ  ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 

                                                                                                          

 




