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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

                       ΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Χαλκίδα, 03/03/2021 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ 

 
Η Σεχνικι Ζκκεςθ αυτι ςυντάςςεται προκειμζνου να προβοφμε ςε προμικεια 

ανταλλακτικϊν και επιςκευι εργαλείων που χρθςιμοποιοφνται από τα τμιματα ςυντιρθςθσ τθσ 

ΔΕΤΑΧ. 

 Για το τμιμα Αποχζτευςθσ απαιτείται γενικι επιςκευι και ςυντιρθςθ γεννιτριασ. 

Πζραν των προβλεπόμενων απαιτείται επιπλζον κακάριςμα καρμπυρατζρ, αλλαγι 

λαδιϊν και μπουηί. 

 Για το Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ, απαιτείται αντικατάςταςθ μίασ χειρόμιηασ 

καμνοκοπτικοφ οίκου KAWASAKI. Επίςθσ πρζπει να γίνει ςυντιρθςθ Αλυςοπρίονου 

οίκου EFCO το οποίο κα περιλαμβάνει επιςκευι καρμπυρατζρ και αντικατάςταςθ 

μεμβρανϊν καρμπυρατζρ, τςιμουχϊν και λάςτιχου βενηίνθσ. 

 

Είναι ανάγκη να προχωρήςουμε ςε προμήθεια και επιςκευή: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ

ΣΙΜΗ/ΣΕΜ. 

ΤΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

1 Επιςκευι Γεννιτριασ (τμιμα Αποχζτευςθσ) 1 33,32 33,32 

2 Επιςκευι Αλυςοπρίονου (τμιμα ΚΛΧ) 1 36,79 36,79 

3 Προμικεια χειρόμιηασ καμνοκοπτικοφ (τμιμα 
ΚΛΧ) 

1 28,23 28,23 

ΤΝΟΛΟ: 98,34 € 

 

 Η παραλαβι των παραπάνω εργαλείων, επιςκευι αυτϊν και παράδοςθ ςτουσ 

χϊρουσ που κα υποδείξει θ ΔΕΤΑΧ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 Θα προτιμθκεί τρόποσ πλθρωμισ με πίςτωςη τριών μηνών από τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ του τιμολογίου. 

 

        Η  δαπάνθ, κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) :  

34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 
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Η διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ παραπάνω δαπάνθσ, κα κακοριςτεί κατά τα νόμιμα βάςει του 

προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ λαμβάνοντασ υπόψθ και το γεγονόσ του κατεπείγοντοσ εκτζλεςισ 

τθσ. 

Η δαπάνθ, που δε κα υπερβαίνει το ποςό των 98,34 € χωρίσ ΦΠΑ κα βαρφνει τον 

προχπολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2021 που ζχει εγκρικεί με τθν υπϋ αρικμ. 

221/2020 Απόφαςη Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ.,  ςτον οποίο υφίςταται εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ποςοφ 

15.000,00 €, ςτον Κ.Α. 250000 με τίτλο «Μικρά εργαλεία με Φ.Π.Α. 24%» κακϊσ και πίςτωςθ 

ποςοφ   55.872,00 € ςτο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 54002524 και τίτλο «Φ.Π.Α. Αγορών 

Αναλωςίμων Τλικών με Φ.Π.Α. 24%».     

  

 
 
         ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
   ΜΠΑΛΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗ            ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΡΙΝΟ                 Ο  Δ/ΝΣΗ 

     ΜΗΧ/ΓΟ- ΜΗΧ/ΚΟ        ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ              Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 
        
                ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 
             ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ 


