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Χαλκίδα 31/10/2019 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
 
Στη Δεξαμενή Διυλιστηρίου Ανθηδώνας, μετά από την εξαιρετικά ταχεία άνοδο της στάθμης 

της λίμνης Παραλίμνης και την επιβεβλημένη ανάγκη για συνεχή επιτήρηση της απολύμανσης του 
πόσιμου νερού του υδραγωγείου Ούγγρων (που εκτελείται στην Δεξαμενή Διυλιστηρίου 
Ανθηδώνας), έχει εγκατασταθεί ένας τετρακάναλος ελεγκτής κατάλληλος για μέτρηση ποιοτικών 
χαρακτηριστικών  πόσιμου νερού. Ο ελεγκτής φέρει αισθητήρια μέτρησης υπολειμματικού 
χλωρίου (απολυμαντικού), pH, θολότητας και redox. Το σύστημα εγκαταστάθηκε 30/3/2019 και 
λειτουργεί επιτυχώς σταθεροποιώντας την συγκέντρωση του απολυμαντικού και ενημερώνοντας 
επί 24ώρου, μέσω συστήματος internet on-line αναμετάδοσης, την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για όλες τις ανωτέρω 
επιμέρους παραμέτρους ποιότητας νερού.  

 
Το σύστημα ελέγχου στα μέσα Οκτωβρίου για άγνωστο λόγο, παρουσίασε βλάβη. Για την 

ορθή λειτουργία και επανεκκίνηση του συστήματος κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού 
συνεργείου της κατασκευάστριας εταιρείας Hach. Επιπλέον, βάσει του προγράμματος προληπτικής 
συντήρησης του κατασκευαστή προτείνεται συντήρηση, καθαρισμός και εσωτερική βαθμονόμηση 
κάθε 6 μήνες και με αφορμή την επίσκεψη των τεχνικών, η εταιρεία Hach θα συντηρήσει και τα 
υπόλοιπα όργανα εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία και συνέχεια στην απομακρυσμένη 
μέτρηση.  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συντηρηθούν τα επιμέρους συστήματα δηλαδή:  
➢ Το σύστημα μέτρησης Υπολειμματικού Χλωρίου, Αμπερομετρικό χλωρίου, δυνατότητα για 

pH με δικάναλο controller 2 channels 
➢ Το Όργανο μέτρησης θολότητας μαζί με σύστημα αυτοκαθαρισμού και ροόμετρο δείγματος 
➢ Το Ηλεκτρόδιο μέτρησης redox  
➢ Η σύνδεση του συστήματος με τον αυτοματισμό λειτουργίας του Υδραγωγείου (auto start-

stop) 
 

 
 

Η δαπάνη, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) :  500410000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών μέτρησης δοκιμών & 
ελέγχου  
        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. 

http://www.deyax.gr/
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Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 900,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει 
τον εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 245/2018 Απόφαση 
Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει εγκριθεί, τροποποιηθεί και ισχύει στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με 
K.A. 620706 και τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση έργων Ύδρευσης» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 
54006224. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ. 

  Π.Ε. & Π.Π.                     Ο  Δ/ΝΤΗΣ 
                     Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

       
 
ΚΑΝΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ              ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
 ΧΗΜΙΚΟΣ           ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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