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ΕΠΕΙΓΟΝ 
Χαλκίδα 08/07/2019 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε σε προμήθεια δύο (2) 

κόμπλερ και ενός (1) κινητήρα για τις ανάγκες του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας και Νέας Αρτάκης. 
Στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και συγκεκριμένα στη δεξαμενή των αστικών λυμάτων 

υπάρχει εγκατεστημένος κοχλίας απομάκρυνσης εσχαρισμάτων. Ο κοχλίας συνδέεται με τον 
μειωτήρα μέσω κόμπλερ το οποίο υπέστη ζημιά και πρέπει να αντικατασταθεί. Επιπλέον στο 
Κέντρο Λυμάτων Νέας Αρτάκης, στην 3θμια επεξεργασία υπάρχουν αντλίες τύπου Caprari στην μια 
εκ των οποίων πρέπει να προμηθευτούμε νέο κινητήρα και κόμπλερ. Ο παραπάνω μηχανολογικός 
εξοπλισμός λειτουργεί αδιάλειπτα σε καθημερινή βάση οπότε και πρέπει να προχωρήσει με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος.  

 
Είναι ανάγκη για το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας να προχωρήσουμε σε προμήθεια: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 Κόμπλερ ενδεικτικού τύπου ROTEX Alu 24 αποτελούμενο από: 
1 τεμ. Ανταλλακτικό ROTEX 24, 92 Shore-A T-PUR = Πορτοκαλί 
2 τεμ. Αφαλός ROTEX 24, Alu Ø28H7 key DIN 6885/1-JS9 component 1a 

2 set 

2 Ανταλλακτικό ROTEX 24 92 Shore-A T-PUR = Πορτοκαλί 4 τεμ. 

 Το κόμπλερ θα είναι σε διαστάσεις απόλυτα ίδιο με το προτεινόμενο για λόγους 
συμβατότητας.  
  

Είναι ανάγκη για το Κέντρο Λυμάτων Νέας Αρτάκης να προχωρήσουμε σε προμήθεια: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 Κόμπλερ αντλίας Caprari Mec AT/80D Κωδ : 44-201-52E   Φ 85 ELPEX έτοιμα με 
οπές στους άξονες. Διάμετρος άξονας κινητήρα Φ38mm 

1 set 

2 Κινητήρας τριφασικός Ευρωπαϊκής προέλευσης Type 132, Έδραση Β3, 
2900rpm, 5,5kw, και διαστάσεις ποδιών: 216mmX140mm και διάμετρος άξονα 
Φ38mm 

1 

 
▪ Τα παραπάνω θα είναι άμεσα παραδοτέα και στη προσφορά θα αναγράφεται ο 

χρόνος παράδοσης.  
▪ Αφορά παράδοση στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και Νέας Αρτάκης και το κόστος 

μεταφορικών  επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
▪ Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης του τιμολογίου. 
 

 Η  δαπάνη, κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  
     31132000-0 Πολυφασικοί κινητήρες 

42141700-6 Ζεύξεις αξόνων 
         

http://www.deyax.gr/
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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 270,00 € 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., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στον οποίο υφίσταται 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 574.000,00 €, στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση 
Κ. Λυμάτων» καθώς και πίστωση ποσού   596.030,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 
54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».     

Η δαπάνη για το ΚΕΛΝΑ, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 720,00 € 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., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο 
υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 40.000,00 €, στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και 
Συντήρηση Κ. Λ. Nέας Αρτάκης» καθώς και πίστωση ποσού   596.030,00 € 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 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
             ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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