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ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

                        Χαλκίδα 25/10/2019 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΛΕΜΒΟ 

QUICKSILVER 620 

Η Σεχνικι Ζκκεςθ αυτι ςυντάςςεται  προκειμζνου να προβοφμε ςε προμικεια  εξωλζμβιασ 
μθχανισ για τισ ανάγκεσ μεταφοράσ του προςωπικοφ του Κζντρου Λυμάτων Χαλκίδασ από και 
προσ τθ Νθςίδα Παςά. 

Η Δ.Ε.Τ.Α.Χ. λειτουργεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Κζντρου Λυμάτων Χαλκίδασ, ςκάφοσ 
(QUICKSILVER 620) για τθν τακτικι και ζκτακτθ μεταφορά του προςωπικοφ, επιςκεπτϊν, υλικϊν 
κλπ  κακϊσ το κφριο μζροσ των εγκαταςτάςεων βρίςκεται ςτθν Νθςίδα Παςά. Σο ςκάφοσ αυτό τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ εκτελεί τουλάχιςτον 10 δρομολόγια μεταξφ τθσ Ευβοϊκισ Ακτισ και Νθςίδασ 
Παςςά με  βάςθ το κακιερωμζνο πρόγραμμα. Η  εξωλζμβια μθχανι που φζρει, παρουςίαςε 
πρόβλθμα και το κόςτοσ επιςκευισ τθσ είναι αςφμφορο.  
 Με δεδομζνο ότι θ Τπθρεςία διακζτει ανταλλακτικά εξαρτιματα μεγάλθσ αξίασ για το 
ςυγκεκριμζνο τφπο μθχανισ, είναι επικυμθτό  και ηθτείται να προβεί ςτθν προμικεια του 
ςυγκεκριμζνου τφπου, που περιγράφεται πιο κάτω, για να μθν απαξιωκοφν τα παραπάνω 
αναφερόμενα ανταλλακτικά. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
(ΧΩΡΙ ΦΠΑ) 

1 

Προμικεια και τοποκζτθςθ νζασ εξωλζμβιασ μθχανισ όπωσ 
προδιαγράφεται ςτισ διευκρινίςεισ και ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά 

και αφορά ςκάφοσ QuickSilver 620 με άδεια εκτζλεσης πλοών 
επαγγελματικοφ σκάφους  

10.000,00 ΕΤΡΩ 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 
Σφποσ κινθτιρα: SUZUKI DF115 
Ιςχφσ: 115 hp 
Κφλινδροι: 4 
Σφποσ: 4χρονοσ βενηινοκίνθτοσ, υδρόψυκτοσ 
Εκκίνθςθ: Ηλεκτρικι με μίηα 
φςτθμα τιμονιοφ: Χειριςτιριο 
Ξεχωριςτι Τδατοπαγίδα (για το κακαριςμό καυςίμου) 
Ντίηεσ χειριςτθρίου από Σεφλόν 
Power trim (θλεκτρικι ανφψωςθ) 
Ζγχρωμθ Ψθφιακι Οκόνθ 

ΔΙΕΤΚΡΙΝIΕΙ: 
1. το ςυνολικό κόςτοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνονται τα ζξοδα μεταφοράσ του ςκάφουσ 
από το χϊρο μασ (Χαλκίδα), ςτο χϊρο του ανάδοχου (μεταφορικι εταιρία κτλ.) για να γίνει 
εγκατάςταςθ τθσ μθχανισ ςτο ςκάφοσ και ότι παρελκόμενο / μζςο απαιτείται, τυχόν μετατροπζσ, 
ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ και εν ςυνεχεία παράδοςθ ςτο χϊρο μασ του ςκάφουσ, ζτοιμο προσ 
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χριςθ. Κατά τθ παράδοςθ κα γίνει ζλεγχοσ, τόςο μακροςκοπικόσ και όςο και καλισ λειτουργίασ 
τθσ μθχανισ παρουςία προςωπικοφ τθσ ΔΕΤΑΧ. 
2. Θα προτιμθκεί τρόποσ πλθρωμισ με πίςτωςθ τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του 
τιμολογίου. 
3. Κατά τθ παράδοςθ, τθ μθχανι κα ςυνοδεφει πλιρθσ φάκελο εγγράφων που είναι απαραίτθτοσ 
για τθ διλωςθ αντικατάςταςθσ ςτισ Λιμενικζσ Αρχζσ. 

 
Η  προμικεια, κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV) :  
     42111100-1 Εξωλζμβιεσ μθχανζσ 

 
      Επειδι ςυντρζχει επείγουςα ανάγκθ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ ςφμφωνα με το άρκρο 158 
του ν. 3463/2006, προτείνεται θ  εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ με απευκείασ ανάκεςθ διότι θ 
ςυνολικι δαπάνθ δεν υπερβαίνει όριο των (€ 20.000,00 χωρίσ ΦΠΑ) που κακορίηεται ςτθν παρ. 1 
του Άρκρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).  
 

Η δαπάνθ δε κα υπερβαίνει το ποςό των 10.000,00 € (χωρίσ Φ.Π.Α.) και κα βαρφνει τον 
προχπολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2019, που ζχει εγκρικεί με τθν υπϋ αρικμ. 
245/2018 Απόφαςθ Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ., όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςτον οποίο υφίςταται 
εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ποςοφ 100.000,00 € με  K.A. 620703   «Επιςκευζσ και ςυντιρθςθ 
μεταφορικϊν μζςων» και ο Φ.Π.Α. ςτον Κ.Α 54006224. 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η ΤΠ. ΛΕΙΣ. ΚΑΙ ΤΝΣ.                     Ο  Δ/ΝΣΗ 

                     Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ        
                ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 
             ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
  




