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ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Χαλκίδα, 24/07/2020 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Στο Κέντρο Λυμάτων Νέας Αρτάκης, υπάρχουν δεξαμενές Βιολογικής Επεξεργασίας οι 

οποίες υιοθετούν το σύστημα της ενεργούς ιλύς με τη μορφή του παρατεταμένου αερισμού. Για να 
συντηρηθεί και να αναπαραχθεί η ενεργός ιλύς είναι απαραίτητη η παρουσία τροφής και οξυγόνου 
στις δεξαμενές. Η παραγωγή οξυγόνου γίνεται με τη βοήθεια επιφανειακών αεριστήρων. Οι 
αεριστήρες παίρνουν κίνηση από ηλεκτρομειωτήρες, όπου στους τέσσερις εκ των οποίων πρέπει 
να πραγματοποιηθεί άμεσα επισκευή των ηλεκτροκινητήρων. Η συντήρηση περιλαμβάνει 
αντικατάσταση ρουλεμάν όπως περιγράφονται παρακάτω.  

 
 
Είναι ανάγκη  να προχωρήσουμε σε προμήθεια: 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Ρουλεμάν μονόσφαιρο 6309 ZZ 8 40,00 320,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 320,00 € 

Τα ρουλεμάν θα είναι Ευρωπαϊκής ή Ιαπωνικής προέλευσης 

 
 
 

▪ Αφορά παράδοση στο Κέντρο Λυμάτων Νέας Αρτάκης και το κόστος μεταφορικών  
επιβαρύνει τον προμηθευτή.  

▪ Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσης του τιμολογίου. 
 
 
 

        Η  προμήθεια, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  
     44440000-6 Τριβεία 
 

 
Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια μηχανολογικού υλικού, θα καθοριστεί κατά τα 

νόμιμα βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του 
κατεπείγοντος εκτέλεσής της. 

Η δαπάνη που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 320,00 € 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., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στον οποίο υφίσταται 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 20.000,00 €, στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση 
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ΚΕΛΝΑ» καθώς και πίστωση ποσού   670.128,00 € 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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