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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
Χαλκίδα 06/08/2019 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
Η Σεχνικι Ζκκεςθ αυτι ςυντάςςεται προκειμζνου να προβοφμε ςε προμικεια υλικϊν για 

τισ ανάγκεσ του Κζντρου Λυμάτων Χαλκίδασ και Νζασ Αρτάκθσ.  
το Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ γίνεται χριςθ διχτυωτϊν ςακιϊν για τθν απομάκρυνςθ 

παραπροϊόντων κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ φρεατίων αντλιοςταςίων και απολίπανςθσ. Επιπλζον 
κα πρζπει να προμθκευτοφμε ποςότθτεσ ςχοινιοφ που κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ προζκταςθ 
βυκιηόμενων αντλιϊν και νάιλον για χριςθ ωσ ςκζπαςτρο και προςταςία εδάφουσ κατά τθ 
διάρκεια εργαςιϊν.  

 
Είναι ανάγκη για το Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ να προχωρήςουμε ςε προμήθεια: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ/ΣΕΜ. ΤΝΟΛΟ 

1 Διχτυωτά ςακιά αποςτράγγιςθσ με κορδόνι 
52χ80cm 

2000 τεμ.   

2 χοινί πλεκτό πολυεςτερικό Διαμζτρου 10mm 17kg/200m   

3 χοινί πλεκτό πολυεςτερικό Διαμζτρου 14mm 21kg/200m   

4 Νάιλον Χοντρό 20mic 4 μζτρα φψοσ 50kg   

5 Ρυκμιηόμενοσ Εκτοξευτιρασ Νεροφ (ςετ για 
λάςτιχο ποτίςματοσ ½’’) 

2   

6 Ρυκμιηόμενοσ Εκτοξευτιρασ Νεροφ (ςετ για 
λάςτιχο ποτίςματοσ ¾ ’’) 

2   

7 Ρυκμιηόμενοσ Εκτοξευτιρασ Νεροφ (ςετ για 
λάςτιχο ποτίςματοσ 1’’) 

2   

8 Φιάλθ προπανίου MAP GAS – MAP PRO 4   

ΤΝΟΛΟ:  

 
Είναι ανάγκη για το Κζντρο Λυμάτων Νζασ Αρτάκησ να προχωρήςουμε ςε προμήθεια: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ/ΣΕΜ. ΤΝΟΛΟ 

1 χοινί πλεκτό πολυεςτερικό Διαμζτρου 10mm 17kg/200m   

2 χοινί πλεκτό πολυεςτερικό Διαμζτρου 14mm 21kg/200m   

3 Νάιλον Χοντρό 20mic 4 μζτρα φψοσ 50kg   

4 Ρυκμιηόμενοσ Εκτοξευτιρασ Νεροφ (ςετ για 
λάςτιχο ποτίςματοσ ½’’) 

2   

5 Ρυκμιηόμενοσ Εκτοξευτιρασ Νεροφ (ςετ για 
λάςτιχο ποτίςματοσ ¾ ’’) 

2   

6 Ρυκμιηόμενοσ Εκτοξευτιρασ Νεροφ (ςετ για 
λάςτιχο ποτίςματοσ 1’’) 

2   

7 Φιάλθ προπανίου MAP GAS – MAP PRO 4   

ΤΝΟΛΟ:  
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 
 Αφορά παράδοςθ ςτο Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ και Νζασ Αρτάκθσ και το κόςτοσ 

μεταφορικών  επιβαρφνει τον προμηθευτή. 
 Θα προτιμθκεί τρόποσ πλθρωμισ με πίςτωςη τριών μηνών από τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ του τιμολογίου. 
 

 Η  δαπάνθ, κατατάςςεται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  
     19520000-7 Πλαςτικά προϊόντα 

39541000-6 κοινιά, πλεξοφδεσ, ςπάγγοι και δίχτυα 
         
Επειδι ςυντρζχει επείγουςα ανάγκθ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ ςφμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 
3463/2006, προτείνεται θ  εκτζλεςι τθσ να γίνει με απευκείασ ανάκεςθ διότι θ δαπάνθ δεν 
υπερβαίνει τα  χρθματικά όρια που κακορίηονται ςτο άρκρο 328 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
(Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)). 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για τισ ςυμβάςεισ αξίασ 
ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ. 

Αναφορικά με τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πλθρωμι του 
οικονομικοφ φορζα, ιςχφουν οι όροι του άρκρου 200 του Ν.4412/2016. 

Η δαπάνθ για το ΚΛΧ, που δε κα υπερβαίνει το ποςό των 1.138,00 € χωρίσ ΦΠΑ κα βαρφνει 
τον προχπολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2019 που ζχει εγκρικεί με τθν υπϋ αρικμ. 
245/2018 Απόφαςη Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ., όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςτον οποίο υφίςταται 
εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ποςοφ 574.000,00 €, ςτον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επιςκευζσ και υντήρηςη 
Κ. Λυμάτων» κακϊσ και πίςτωςθ ποςοφ   596.030,00 € ςτο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 
54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Σρίτων με 24%».     

Η δαπάνθ για το ΚΕΛΝΑ, που δε κα υπερβαίνει το ποςό των 538,00 € χωρίσ ΦΠΑ κα 
βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2019 που ζχει εγκρικεί με τθν υπϋ 
αρικμ. 245/2018 Απόφαςη Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ., όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςτον οποίο 
υφίςταται εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ποςοφ 40.000,00 €, ςτον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επιςκευζσ και 
υντήρηςη Κ. Λ. Nζασ Αρτάκησ» κακϊσ και πίςτωςθ ποςοφ   596.030,00 € ςτο κεφάλαιο «ΦΠΑ 
εξόδων»  με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Σρίτων με 24%».     

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
O ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΒΙΟΚΑ, ΠΕ ΚΑΙ  ΠΠ                  Ο  Δ/ΝΣΗ 

                     Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 
    ΚΑΝΑΡΗ ΣΑΜΑΣΗ       
 
                ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 
             ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ 


