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ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
Χαλκίδα, 01/04/2020 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ 
Η Σεχνικι Ζκκεςθ αυτι ςυντάςςεται προκειμζνου να προβοφμε ςε προμικεια νζου 

φαςματοφωτόμετρου και αναλωςίμων για το Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ. 
τισ εγκαταςτάςεισ του Κζντρου Λυμάτων Χαλκίδασ λειτουργεί Χθμικό Εργαςτιριο όπου 

πραγματοποιοφνται οι αναλφςεισ για τθ καλι λειτουργία τθσ μονάδασ. Οι ρυκμίςεισ που 
απαιτοφνται για τθ καλι ποιότθτα των επεξεργαςμζνων λυμάτων βαςίηονται ςτισ παραπάνω 
χθμικζσ αναλφςεισ. Σο υπάρχον φωτόμετρο ζχει υποςτεί ηθμιά και δε ςυμφζρει θ επιςκευι του 
οπότε λόγω των παραπάνω πρζπει να προχωριςουμε άμεςα ςε προμικεια νζου που κα βαςίηεται 
ςτισ παρακάτω προδιαγραφζσ. 

 
Φορητό Φαςματοφωτόμετρο ορατοφ, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Διακζτει ενςωματωμζνο μικροχπολογιςτι, πλθκτρολόγιο και οκόνθ LCD (240x160 pixel) για 
τον προγραμματιςμό των παραμζτρων κάκε ανάλυςθσ και τθν απεικόνιςθ των 
αποτελεςμάτων, με ρφκμιςθ τθσ αντίκεςθσ. 

 Περιοχι μικουσ κφματοσ: 340 ζωσ 800nm.  

 Ακρίβεια μικουσ κφματοσ: 2nm ςτθν περιοχι 340-800 nm.  
 Επαναλθψιμότθτα μικουσ κφματοσ: ±0,1nm. 
 Διακριτικι ικανότθτα (Ανάλυςθ μικουσ κφματοσ): 1nm.  
 Αυτόματθ βακμονόμθςθ μικουσ κφματοσ. 
 Αυτόματθ επιλογι του μικουσ κφματοσ, ανάλογα με τθν χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδο ανάλυςθσ.  
 Πθγι φωτόσ: Xenon  
 Φωτομετρικό Εφροσ μζτρθςθσ: Από 0 ζωσ 3 Αbs ςτθν περιοχι 340-800 nm 
 Φωτομετρικι Ακρίβεια: ±3 mAbs από 0,0 – 0,5Abs.  
 Φωτομετρικι Γραμμικότθτα: <0.5% από 0,5 – 2,0Abs.  
 Διακζτει τεχνολογία δζςμθσ αναφοράσ για τθν αντιςτάκμιςθ του ςιματοσ λόγω τθσ γιρανςθσ 

τθσ λυχνίασ και των διακυμάνςεων τθσ τάςθσ   
 Η λειτουργία του είναι τελείωσ αυτόματθ και τα αποτελζςματα τθσ κάκε μετριςεωσ να 

μποροφν να εκφραςτοφν ςε μονάδεσ ςυγκζντρωςθσ, ςε μονάδεσ απορρόφθςθσ (Abs), ι ςε 
μονάδεσ % διαπερατότθτασ (%Σ). 

 Ζχει μνιμθ περιςςότερων από 20 αναλυτικϊν μεκόδων – καμπφλων αναφοράσ, με αυτόματθ 
ανάκλθςθ με πλθκτρολόγθςθ κωδικοφ ανάλογα με τθν επιλεγόμενθ μζκοδο, για αναλφςεισ 
νερϊν, αποβλιτων κλπ.  

 Ζχει τθν δυνατότθτα να δεχτεί ζωσ και 50 επί πλζον μεκόδουσ και πρότυπεσ καμπφλεσ 
αναφοράσ, καταςκευαςμζνεσ από τον χειριςτι.  

 Ζχει τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ 500 δεδομζνων μζτρθςθσ (αποτζλεςμα, θμερομθνία, ϊρα, 
ID χειριςτι, ID δείγματοσ)  ςφμφωνα με GLP (Good Laboratory Practice) 

 Προαιρετικά μπορεί να ζχει μία ζξοδο USB τφπου Α για ςφνδεςθ με Η/Τ, USB stick, εξωτερικό 
πλθκτρολόγιο κ.α. (απαιτεί επιπλζον module), 

 Ζχει τθν δυνατότθτα να δεχκεί όλουσ τουσ τφπουσ κυψελίδων, όπωσ κυλινδρικζσ κυψελίδεσ 
13mm, ορκογϊνιεσ οπτικισ διαδρομισ 10mm,τετράγωνεσ 1” και κυλινδρικζσ 1’’  

 Σροφοδοςία: 4 αλκαλικζσ μπαταρίεσ ΑΑ ι4 επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ και δυνατότθτα 
λειτουργίασ 110–240 VAC; 50/60 Hz ,  



 

                                                                         

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» 

 Διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ IP67 
 Διακζτει ελλθνικό menu πλοιγθςθσ και εμφάνιςθσ των αποτελεςμάτων.  
 Σο ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο λειτουργίασ ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι 

Ελλθνικι γλϊςςα. 
 
Είναι ανάγκη  να προχωρήςουμε ςε προμήθεια: 
 
ΣΜΗΜΑ Α:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ/ΣΕΜ. 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

1 Φορθτό Φαςματοφωτόμετρο Ορατοφ 
ενδεικτικοφ τφπου DR 1900 HACH LANGE 
λειτουργία με μπαταρίεσ και προαιρετικά με 
τροφοδοςία δικτφου, ςυνοδεφεται από 
τρoφοδοτικό με υποδoχζα USB, υποδοχείσ 
κυψελίδων, μπαταρίεσ και εγχειρίδιο 
λειτουργίασ. (9624800) 

1 2.000  2.000 € 

ΤΝΟΛΟ: 2.000,00 € 

 
ΣΜΗΜΑ Β:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ/ΣΕΜ. 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

1 ετ αντιδραςτθρίων μζτρθςθσ Αμμωνιακϊν για 
φαςματοφωτόμετρο, ςτθν περιοχι 0,02-2,50mg/l 
ΝΗ3-Ν, για 25ml δείγματοσ, 250μετριςεισ/ςυςκ. 
(2458200) 

2 130 260 

2 Αντιδραςτιρια μζτρθςθσ Νιτρικϊν για 
φαςματοφωτόμετρο, Nitraver 5, ςτθν περιοχι 
0,1-10,0mg/l NO3-N, 0,03-30,0mg/l NO3-N, ςε 
φακελάκια, για 10ml δείγματοσ, 
100μετριςεισ/ςυςκ. (2106169) 

1 65 65 

3 Ζτοιμα τεςτ ςε φιαλίδια για μζτρθςθ 
Ορκοφωςφορικϊν και Ολικοφ Φωςφόρου με 
φαςματοφωτόμετρο, ςτθν περιοχι 0,05-1,5 mg/l 
PO4-P, 1,5-4,5 mg/l PO4, 25μετριςεισ/ςυςκ. 
(LCK349) 

3 100 300 

4 Ζτοιμα τεςτ ςε φιαλίδια για μζτρθςθ Χλωρiοφχων 
με φαςματοφωτόμετρο, ςτισ περιοχζσ 1-70 mg/l, 
70-1000 mg/l Cl, 24μετριςεισ/ςυςκ. (LCK311) 

1 65 65 

5 Ζτοιμα τεςτ ςε φιαλίδια για μζτρθςθ COD με 
φαςματοφωτόμετρο, ςτθν περιοχι 15-150mg/l, 
25μετριςεισ/ςυςκ. (LCK314) 

6 80 480 

6 Ζτοιμα τεςτ ςε φιαλίδια για μζτρθςθ COD με 5 80 400 
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φαςματοφωτόμετρο, ςτθν περιοχι 100-2.000 
mg/l, 25μετριςεισ/ςυςκ. (LCK514) 

7 Ζτοιμα τεςτ ςε φιαλίδια για μζτρθςθ Ολικοφ 
Αηϊτου με φαςματοφωτόμετρο, ςτθν περιοχι 1-
16 mg/l ΣΝ, 25μετριςεισ/ςυςκ. (LCK138) 

1 100 100 

ΤΝΟΛΟ: 1.670,00 € 

 
ΣΜΗΜΑ Γ:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ/ΣΕΜ. 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

1 Cylinder, graduated, mixing, 25-m (2088640) 2 50 100 

2 Stopper 12 τεμαχίων για sample cell 2495402 1 20 20 

3 Ζξοδα αποςτολισ 1 65 65 

ΤΝΟΛΟ: 185,00 € 

 Θα προτιμθκεί τρόποσ πλθρωμισ με πίςτωςη τριών μηνών από τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ του τιμολογίου. 

 Αφορά παράδοςθ ςτο Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ και το κόςτοσ μεταφορικών  
επιβαρφνει τον προμηθευτή.  
 

Η  δαπάνθ, κατατάςςεται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

38410000-2 Όργανα μζτρηςησ 
33696300-8 Χημικά αντιδραςτήρια 

         
Επειδι ςυντρζχει επείγουςα ανάγκθ εκτζλεςθσ τθσ δαπάνθσ 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 τμήμα Α που δε κα υπερβαίνει το ποςό των 2.000,00 € χωρίσ ΦΠΑ κα βαρφνει 
τον προχπολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2020 που ζχει εγκρικεί με τθν υπϋ αρικμ. 
249/2019 Απόφαςη Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ., ςτον οποίο υφίςταται εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ποςοφ 
800.000,00 €, ςτον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επιςκευζσ και υντήρηςη Κ. Λυμάτων» κακϊσ και 
πίςτωςθ ποςοφ   682.440,00 € ςτο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ 
Παροχών Σρίτων με 24%».     
Η δαπάνθ για το τμήμα Β που δε κα υπερβαίνει το ποςό των 1.670,00 € χωρίσ ΦΠΑ κα βαρφνει 
τον προχπολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2020 που ζχει εγκρικεί με τθν υπϋ αρικμ. 
249/2019 Απόφαςη Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ., ςτον οποίο υφίςταται εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ποςοφ 3.500,00 
€, ςτον Κ.Α. 250200 με τίτλο «Αναλώςιμα Χημείου ΤΔΡ –ΚΛΧ με Φ.Π.Α. 24%» κακϊσ και πίςτωςθ 
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ποςοφ   682.440,00 € ςτο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών 
Σρίτων με 24%».     
Η δαπάνθ για το τμήμα Γ που δε κα υπερβαίνει το ποςό των 185,00 € χωρίσ ΦΠΑ κα βαρφνει τον 
προχπολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2020 που ζχει εγκρικεί με τθν υπϋ αρικμ. 
249/2019 Απόφαςη Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ., ςτον οποίο υφίςταται εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ποςοφ 
18.000,00 €, ςτον Κ.Α. 250501 με τίτλο «Λοιπά Αναλώςιμα με Φ.Π.Α. 24%» κακϊσ και πίςτωςθ 
ποςοφ   682.440,00 € ςτο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών 
Σρίτων με 24%».     

 
     
     ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
ΚΑΝΑΡΗ ΣΑΜΑΣΗ                      Ο  Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΚΑ                                                  Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 
        
                ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 
             ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
 


