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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α                                   ΧΑΛΚΙΔΑ, 22 / 12 / 2020   
  

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια μιας βάνας 

με σύρτη, χυτοσιδηρή GGG40, με ελαστική επένδυση γλώσσας (EPDM), μικρού μήκους (F4), 

φλαντζωτή DN300 – PN16, με τα παρελκόμενα υλικά που απαιτούνται για την τοποθέτηση της στον 

καταθλιπτικό αγωγό της γεώτρησης Γ4 Ούγγρων. 

 

Τα υπό προμήθεια υλικά είναι :  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 
ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Βάνα με σύρτη DN300-PN16 1 € 550,00 € 550,00 

2 Φλάντζες χαλύβδινες Φ300 2 € 50,00 € 100,00 

3 Φλάντζες λαστιχένιες Φ300 2 € 5,00 € 10,00 

4 Βίδες Μ20 Χ 100 με περικόχλιο 32 € 3,00 € 96,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  € 756,00 

   

Με δεδομένο ότι : 

1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι  παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι γνωστές εκ 

των προτέρων. 

2) Είναι οικονομικά ασύμφορο και ουδόλως εξυπηρετεί τους λειτουργικούς σκοπούς  της 

επιχείρησης να δεσμεύονται οι πόροι της για να δημιουργείται απόθεμα πλήρους σειράς εφεδρικού 

εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που πιθανότατα να 

οδηγήσει σε τεχνολογική απαξίωση των εξαρτημάτων που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ ή και σε ολική 

απαξίωσή τους σε περίπτωση που απαξιωθεί τεχνολογικά ο εξοπλισμός για τον οποίο προορίζονται. 

3) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας (όπως ορίζεται στο άρθρο 158 

του ν. 3463/2006) για την αδιάλειπτη λειτουργία της γεώτρησης Γ4 Ούγγρων.   

 

Η διαδικασία ανάθεσης για την ως άνω προμήθεια, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα βάσει του 

Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός του κατεπείγοντος της εκτέλεσης της.   
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 760,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον 

εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 249/2019 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 

στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με K.A. 620702 και τίτλο «Επισκευές & Συντήρηση Η/Μ Ύδρευσης 

Ανθηδώνας» και ο ΦΠΑ τον Κ.Α. 54006224.  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

  

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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