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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΕΠΕΙΓΟΝ               ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Χαλκίδα, 12/08/2020 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας, λειτουργεί ταινιοφιλτρόπρεσα για τη παραγωγή 

αφυδατωμένης ιλύος.  Η καθημερινή λειτουργία της πρέσας είναι ζωτικής σημασίας διότι μέσω 
αυτής γίνεται η απομάκρυνση της πλεονάζουσας καθιζάμενης ιλύς που αποθηκεύεται στις 
δεξαμενές αναερόβιας χώνευσης. Ο Ηλεκτρομειωτήρας που δίνει κίνηση στην πρέσα μετά από 
έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ζημιά και δεν δύναται να επισκευαστεί. Λόγω των 
παραπάνω πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε προμήθεια νέου ίδιου οίκου και τύπου ώστε να 
μην απαιτηθεί καμία μηχανολογική και ηλεκτρολογική μετατροπή κατά την αντικατάσταση του 
υφιστάμενου εξοπλισμού. 

 
Είναι ανάγκη  να προχωρήσουμε σε προμήθεια: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Γωνιακός Ηλεκτρομειωτήρας με μηχανική 
ρύθμιση στροφών Γερμανικού οίκου SEW: 
SA87 D26B DRN90L6 1,1kW 957/0,87-4,3rpm 
i=288,00 2.500-1.570Nm 230/400V 50Hz IP55 
class F τοποθέτηση Μ1B κλεμοκιβώτιο 270ο/X 
κοίλος άξονας εξόδου Ø 70mm αντιδιαβρωτική 
και επιφανειακή προστασία OS2 RAL7031 
Premium efficiency motor IE3 

1 4.700,00 4.700,00 

2 Δαχτυλίδι τριβής: FRICTION RING D/DF 26 
01507265 

2 110,00 220,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 4.920,00 € 

 
▪ Ο Ηλεκτρομειωτήρας θα είναι ίδιου οίκου και προέλευσης όπως ορίζεται παραπάνω. 
▪ Αφορά παράδοση στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και το κόστος μεταφορικών  

επιβαρύνει τον προμηθευτή.  
▪ Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης του τιμολογίου. 
 

         
Η  δαπάνη κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) :  
     31132000-0 Πολυφασικοί κινητήρες 
 

http://www.deyax.gr/
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Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια του ηλεκτροκινητήρα, 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 4.920,00 € 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 700.000,00 €, στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση 
Κ. Λυμάτων» 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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