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Χαλκίδα, 25/05/2020 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια ενός (1) 
αισθητηρίου pH για το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας. 

Στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας, πραγματοποιούνται μετρήσεις ελέγχου pH στα διάφορα 
στάδια επεξεργασίας της μονάδας με τη βοήθεια φορητού οργάνου μετρήσεων τύπου HQ40D. Το 
αισθητήριο μέτρησης pH έχει υποστεί ζημιά (είναι αδύνατη η βαθμονόμησή του) και πρέπει να 
αντικατασταθεί με νέο συμβατό με το παραπάνω όργανο ελέγχου. 

 
 
Είναι ανάγκη για τo Κέντρo Λυμάτων να προχωρήσουμε σε προμήθεια: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Αισθητήριο μέτρησης pH τύπου gel με 
ενσωματωμένο αισθητήριο 
θερμοκρασίας και καλώδιο μήκους 3m. 
PHC10103 

1 250 € 250 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 250,00 € 

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

έκδοσης του τιμολογίου. 
▪ Επισημαίνεται ότι το κόστος παράδοσης των υλικών στο Κέντρο Λυμάτων 

Χαλκίδας επιβαρύνει τον προμηθευτή.  
  
 

Η  δαπάνη, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) :  
     31711140-6 Ηλεκτρόδια 
         
 
Επειδή συντρέχει επείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της δαπάνης 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 για το Κέντρο Λυμάτων που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 250,00 € 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 3.500,00 €, στον Κ.Α. 250200 με τίτλο «Αναλώσιμα Χημείου ΥΔΡ –ΚΛΧ με Φ.Π.Α. 24%» 

http://www.deyax.gr/
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καθώς και πίστωση ποσού   682.440,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 54006224 και 
τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».     

     
     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
ΜΠΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    Ο  Δ/ΝΤΗΣ 

  ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                   Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
        
                ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
             ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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