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ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
ΕΠΕΙΓΟΝ 

Χαλκίδα 08/10/2019 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ 

Η Σεχνικι Ζκκεςθ αυτι ςυντάςςεται προκειμζνου να προβοφμε ςε προμικεια ενόσ (1) 
ρυκμιςτι ςτροφών (Inverter), και μίασ (1) οκόνθσ για το Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ. 

το Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ, ςτισ Δευτεροβάκμιεσ Κακιηιςεισ του Διαδθμοτικοφ 
υπάρχουν αντλίεσ που επανακυκλοφοροφν τθν ενεργό ιλφ ςτθν δεξαμενι αεριςμοφ. Οι αντλίεσ 
λειτουργοφν ςυνεχώσ μζςω ρυκμιςτι ςτροφών. Σο inverter τθσ μιασ αντλίασ ζπακε ηθμιά και 
πρζπει να αντικαταςτακεί άμεςα ώςτε να μπορεί να λειτουργεί θ αντλία ςε ςυγκεκριμζνεσ 
ςτροφζσ. Ο ρυκμιςτισ ςτροφών ςυνεργάηεται με SCADA οίκου Siemens οπότε κα πρζπει και ο 
ρυκμιςτισ να είναι οίκου Siemens. 

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ/ΣΕΜ. ΤΝΟΛΟ 

1 Ρυκμιςτισ ςτροφών Siemens: 
MICROMASTER 440 6SE6440-2AD31-1CA1, serial 
number: XAX612-000757 E-Stand (version): 
D07/2.11, Motor 11kw, IP20, Input: 380-480V 

1 3.600,00 3.600,00 

2 Οκόνθ λειτουργίασ για τον ρυκμιςτι ςτροφών: 
MICROMASTER 4,  
BASIC OPERATION PANEL (BOP) 
6SE6400-0BP00-0AA0 
SN: XAXO01-001682 
VERSION: B09/1.03 

1 80,00 80,00 

ΤΝΟΛΟ: 3.680,00 

 
 Αφορά παράδοςθ ςτο Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ και το κόςτοσ μεταφορικών  

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

ζκδοςθσ του τιμολογίου. 
 

 

 Η  προμικεια, κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV) :  
     31155000-7 Αναςτροφείσ ςυχνότητασ 
         
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, Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)). 



 

                                                                         

ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                                                                        ΧΑΛΚΙΔΑ 
 

 

 

Νεοφύτου  69,  Τ.Κ. : 34100  Χαλκίδα Τηλ.:  22210 20440-29995-88986, Fax : 22210 86758  Ιστοσελίδα:www.deyax.gr 

 

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

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

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 3.680,00 € χωρίσ ΦΠΑ κα βαρφνει 
τον προχπολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2019 που ζχει εγκρικεί με τθν υπ΄ 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» κακώσ και πίςτωςθ ποςοφ   596.030,00 € ςτο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 
54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Σρίτων με 24%».     
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