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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

                        Χαλκίδα 7/5/2019 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ 

ΛΕΜΒΟ QUICKSILVER 620 

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται  προκειμένου να προβούμε σε προμήθεια  
εξωλέμβιας μηχανής για τις ανάγκες μεταφοράς του προσωπικού του Κέντρου Λυμάτων 
Χαλκίδας από και προς τη Νησίδα Πασά. 

 Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας, 
σκάφος (QUICKSILVER 620) για την τακτική και έκτακτη μεταφορά του προσωπικού, 
επισκεπτών, υλικών κλπ  καθώς το κύριο μέρος των εγκαταστάσεων βρίσκεται στην Νησίδα 
Πασά. Το σκάφος αυτό τις εργάσιμες ημέρες εκτελεί τουλάχιστον 10 δρομολόγια μεταξύ της 
Ευβοϊκής Ακτής και Νησίδας Πασά με  βάση το καθιερωμένο πρόγραμμα. Η  εξωλέμβια 
μηχανή που φέρει, παρουσίασε πρόβλημα και το κόστος επισκευής είναι ασύμφορο. 

Για το λόγο αυτό κατόπιν εισήγησης της Τ.Υ. διενεργήθηκε διαδικασία για την 
αγορά νέας εξωλέμβιας μηχανής. Με την αρ. 2/2019 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ εγκρίθηκε η ανάθεση 
στην εταιρεία L. AMMOS IKE. Λόγω του ύψους της δαπάνης δεν υπήρχε η δυνατότητα 
εξόφλησης όλου του ποσού μετρητοίς σύμφωνα με την προσφορά της εν λόγω εταιρείας. Με 
την υπ΄αριθμ  55/2019 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ, ανακλήθηκε η 2/2019.  

Πρέπει να τονιστεί ότι από το Νοέμβρη του 2018 και για περίοδο έξι μηνών το 
σκάφος μεταφοράς προσωπικού είναι παροπλισμένο και η ΔΕΥΑΧ αδυνατεί να μεταφέρει 
το προσωπικό στο χώρο εργασίας του. Είναι άμεση ανάγκη να δρομολογηθεί η προμήθεια 
της εξωλέμβιας μηχανής η οποία  θα έχει τα παρακάτω στοιχεία: 

 
Τύπος κινητήρα: SUZUKI DF90-115 ή ισοδύναμο  
Ισχύς: 90-115 hp 
Κύλινδροι: 4 
Τύπος: 4χρονος βενζινοκίνητος υδρόψυκτος 
Εκκίνηση: Ηλεκτρική με μίζα 
Σύστημα τιμονιού: Χειριστήριο 
Ιαπωνικής ή Αμερικάνικης κατασκευής 
Η  προμήθεια, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  
 

42111100-    1 Εξωλέμβιες μηχανές 

 
Στο συνολικό κόστος της προσφοράς σας, θα περιλαμβάνεται παράδοση στο χώρο 

μας, όπως και εγκατάσταση της μηχανής στο σκάφος και ότι παρελκόμενο / μέσο 
απαιτείται καθώς και καθέλκυσή του στο Λιμανάκι των ψαράδων δίπλα στις εγκαταστάσεις 
του ΚΛΧ. 

Ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πίστωση τουλάχιστον τριών μηνών από την 
ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  

http://www.deyax.gr/
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      Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με το 
άρθρο 158 του ν. 3463/2006, προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας 
ανάθεση 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 δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των 11.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 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.  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον 
οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 80.000,00 € στο κεφάλαιο «Παροχές 
Τρίτων» με  K.A. 620703   «Επισκευές και συντήρηση μεταφορικών μέσων με ΦΠΑ » και 
ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224. 

                                                                     

                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ.,                                              Ο Δ/ΝΤΗΣ 
                                                                                                          Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

                            ΚΑΝΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ                                              
                                       ΧΗΜΙΚΟΣ                                                         

 
 
                                                                                       ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
                                                                                        ΔΙΠΛ.  ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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