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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

           ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Χαλκίδα, 08/10/2020 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε σε έκτακτη προμήθεια 

ανταλλακτικών αντλίας οίκου SULZER. Στην δεξαμενή 2θμιας καθίζησης υπάρχει εγκατεστημένη 

αντλία οίκου SULZER. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ζημιά στο καλώδιο της αντλίας όπως και στο 

πλατώ αναρρόφησης (σε δύο αντλίες) τα οποία δεν επισκευάζονται με αποτέλεσμα η αντλία να 

μην μπορεί να λειτουργήσει. Στο αντλιοστάσιο δεν υπάρχει εφεδρική αντλία οπότε και πρέπει 

άμεσα να προχωρήσουμε σε επισκευή της.  

 
 Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε προμήθεια για το Κέντρο Λυμάτων Νέας Αρτάκης: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Καλώδιο κατάλληλο για αντλία SULZER 
AS0840.118 – S12/2 

1 250,00 250,00 

2 Πλατώ αναρρόφησης κατάλληλο για αντλία 
SULZER AS0840.118 – S12/2 

2 200,00 400,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 650,00 € 

 
 

▪ Αφορά παράδοση στο Κέντρο Λυμάτων Νέας Αρτάκης και το κόστος μεταφορικών  

επιβαρύνει τον προμηθευτή.  

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

έκδοσης του τιμολογίου. 

 

        Η  δαπάνη, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) :  

42124290-3 Μέρη φυγοκεντρικών αντλιών 

 

Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια των παραπάνω υλικών, θα καθοριστεί κατά τα 

νόμιμα βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του 

κατεπείγοντος εκτέλεσής της. 

http://www.deyax.gr/
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Η δαπάνη για το ΚΕΛΝΑ που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 650,00 € 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. 62071408 με τίτλο «Επισκευές και 

Συντήρηση 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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