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ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Χαλκίδα, 27/08/2020 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας υπάρχουν δύο εγκατεστημένες μονάδες αφυδάτωσης 

χωνευμένης ιλύος. Στην μία εξ αυτών υπάρχει πιεστικό συγκρότημα το οποίο είναι συνδεδεμένο με 
το δίκτυο πόσιμου νερού και χρησιμοποιείται για το πλύσιμο της ταινιοφιλτρόπρεσας μετά το 
πέρας λειτουργίας της. Λόγω φυσιολογικής φθοράς του δοχείου διαστολής και γενικότερα του 
συγκροτήματος πρέπει να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση με νέο.  

Στην δεύτερη μονάδα θα γίνει αντικατάσταση αντίστοιχου φθαρμένου συγκροτήματος το 
οποίο χρησιμοποιείται για να τροφοδοτεί με συγκεκριμένη πίεση και παροχή την δεξαμενή 
παρασκευής πολυμερούς.  

 
Είναι ανάγκη  να προχωρήσουμε σε προμήθεια: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΠΙΕΣΤΙΚΟ DAB JET 132M ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 50LT 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

2 220,00 440,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 440,00 € 

 
▪ Το πιεστικό συγκρότημα θα είναι ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. 
▪ Θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμων χαρακτηριστικών (παροχή, ισχύς & μέγιστου 

μανομετρικού) ίδιας παροχής στομίων και μέγιστης πίεσης λειτουργίας 8bar, με το 
ως άνω προτεινόμενο. 

▪ 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 στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  
     42122430-3 Φυγοκεντρικές αντλίες 

44615000-4 Δοχεία υπό πίεση 
 
 

Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια του πιεστικού δοχείου, 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 440,00 € 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 
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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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