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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η 
 

Η παξνύζα Σερληθή Έθζεζε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξνκήζεηα 

ειδικού λάζηισος απόθπαξηρ, εζωηεπικήρ διαμέηπος ¾”  - DN19, μήκοςρ 80m και ζωλήνα  

αναπποθήζεωρ, εζωηεπικήρ διαμέηπος 75mm, μήκοςρ 20m. 

Σα ζπγθεθξηκέλα πιηθά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δπλαηόλ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

απνθξαθηηθνύ νρήκαηνο ηεο ΓΔΤΑΥ θαζώο θαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ αθαζάξησλ.   

 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  ησλ πιηθώλ θαη ν ελδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο είλαη :  

 

α/α Πεπιγπαθή και Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Τλικών Μ.Μ. 
Ενδ. Σιμή 

μονάδαρ 

ύνολο 

(€) 

1 

Λάζηισο Ειδικό Απόθπαξηρ εζωηεπικήρ διαμέηπος ¾’’ DN 19. 

Λάζηηρν πςειήο πίεζεο, εληζρπκέλν κε δηπιό ιηλό πιέγκα, εηδηθό γηα 

απόθξαμε 

Γηάκεηξνο εζσηεξηθή ¾’’ DN 19.  

Μήκορ: 80 μέηπα. 

Βάξνο: 610 γξακκάξηα / κεηξό. 

Δπιπγηζία : 90 ρηιηνζηά / θύθινο 

Δζσηεξηθό πεξίβιεκα: SBR ιείν. 

Δμσηεξηθό πεξίβιεκα: SBR / NR ιείν 

Λεηηνπξγηθό όξην 250 bar. Όξην ζξαύζεο: 625 bar. 

Λεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζίεο : -35°C to +80°C 

Παξαδίδεηαη κε κεηαιιηθά άθξα θαη πηζηνπνηεηηθό δνθηκήο.  

Πξνέιεπζε SEMPERIT Δ Δ 

1 € 2.000,00 € 2.000,00 

2 

σιήλαο Αλαξξόθεζεο απνθξαθηηθνύ ηύπνπ SEL  

Γηάκεηξνο εζσηεξηθή: 75 mm, πάρνο πιηθνύ :7,5 mm.  

Μήκορ: 20 μέηπα 

Δζσηεξηθό πεξίβιεκα: Λείν.  Δλίζρπζε: ύξκα επηραιθσκέλν 

ειεθηξηθά αγώγηκν, κε δηπιό ιηλό ζε πιεμνύδα. 

Δμαηξεηηθή αληνρή ζηελ αλαξξόθεζε 

Αλαξξνθεηηθή ηθαλόηεηα 9,4 κέηξα, ήηνη - 0,94 bar   

Ιθαλόηεηα πίεζεο ιεηηνπξγίαο έσο θαη 10 bar 

Πξνέιεπζε SEL ΔΔ   Κσδηθόο : 02.051.075 

1 € 1.000,00 € 1.000,00 

ύνολο € 3.000,00 

 

Η  επηζθεπή θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθόινπζν θσδηθό ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(CPV) : 45232411-6  Καηαζκεςαζηικέρ επγαζίερ για ζωληνώζειρ ακαθάπηων ςδάηων.  
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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

Σα σο άλσ πιηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ εγγύεζε ελόο έηνπο (ηνπιάρηζηνλ) θαη λα είλαη 

εηνηκνπαξάδνηα. Η παξάδνζε απηώλ ζα γίλεη ζηελ έδξα ηεο ΓΔΤΑΥ.   

Με δεδνκέλν όηη : 

1) Δίλαη επιόγσο αδύλαην λα πξνβιεθζνύλ νη  παξνπζηαδόκελεο βιάβεο, αθνύ δελ είλαη γλσζηέο εθ ησλ 

πξνηέξσλ 

2) Δίλαη νηθνλνκηθά αζύκθνξν θαη δελ εμππεξεηεί ηνπο ιεηηνπξγηθνύο ζθνπνύο  ηεο επηρείξεζεο λα 

δεζκεύνληαη νη πόξνη ηεο γηα λα δεκηνπξγείηαη απόζεκα πιήξνπο ζεηξάο εθεδξηθνύ εμνπιηζκνύ γηα όιεο 

ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.  

3) Δίλαη θαηεπείγνπζα ε αλάγθε εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο (όπωρ οπίζεηαι ζηο άπθπο 158 ηος                 

ν. 3463/2006) ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηόλ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ απνθξαθηηθνύ νρήκαηνο 

ηεο ΓΔΤΑΥ. 

 

Πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ σο άλσ επηζθεπή, δηόηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ 

ππεξβαίλεη όξην ησλ (€ 20.000,00 σωπίρ ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παπ. 1 ηος Άπθπος 328 ηος 

Νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ € 3.000,00 (σωπίρ ΦΠΑ) θαη ζα βαξύλεη ηνλ 

ελ’ ελεξγεία Πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 249/2019 Απόθαζη Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., 

ζην θεθάιαην «ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ» κε K.A. 250501 θαη ηίηιν «ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΜΕ ΦΠΑ 

24%» θαη ν Φ.Π.Α. ζηνλ Κ.Α 54002524.  

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

ΣΜΗΜ. ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

Ο Γ/ΝΣΗ Σ.Τ. 
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