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Χαλκίδα,  25/02/2020 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΗΜΑΤΟΣ 

Η ΔΕΥΑΧ διαθέτει στο δίκτυο ύδρευσης νερό από υδρογεωτρήσεις του υδραγωγείου Ούγγρων. 
Στην δεξαμενή Διυλιστηρίου Λουκισίων έχουν εγκατασταθεί συστήματα ελέγχου ποιότητας νερού 
με χρήση ηλεκτροδίων (pH, redox, υπολειμματικού χλωρίου, θολότητας). Για την διατήρηση της 
καλής λειτουργίας των ηλεκτροδίων αυτών, χρησιμοποιούνται οικιακά φίλτρα συγκράτησης 
στερεών 10 και 20μm, στην πορεία του προς έλεγχο νερού. Τα φίλτρα αυτά αποτελούν αναλώσιμο 
υλικό και κατά διαστήματα πρέπει να αντικαθίστανται.  

Είναι απαραίτητο να προβούμε άμεσα σε προμήθεια πέντε φίλτρων νερού (3/4’’) διαστάσεων 
315mm X 133mm και πληρωτικά/ανταλλακτικά φίλτρων νήματος και υφάσματος. Οι ποσότητες και 
προϋπολογισμός της άμεσης αυτής προμήθειας δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Φίλτρο ¾ εσωτερικού χώρου 5 15 75 

2 Πληρωτικό φίλτρου ¾  υφάσματος 20μm  4 4 16 

3 Πληρωτικό φίλτρου ¾  με νήμα 10μm  5 4 20 

ΣΥΝΟΛΟ: 111,00 

 
▪ Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης του τιμολογίου. 
▪ Αφορά παράδοση στις αποθήκες ΔΕΥΑΧ και το κόστος μεταφορικών  επιβαρύνει 

τον προμηθευτή. 
 

Η  δαπάνη, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) :  
     34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 
 
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 που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 111,00 € χωρίς ΦΠΑ θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2020 που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 
249/2019 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
15.000,00 € στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με  K.A. 620702 και τίτλο «Επισκευές και συντήρηση 
Η/Μ ύδρευσης Ανθηδόνας»,  καθώς και πίστωση ποσού 682.440,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ 
εξόδων»  με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».     

http://www.deyax.gr/
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ.        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
               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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