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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην προμήθεια :  

- ενός ειδικού λάστιχου απόφραξης, εσωτερικής διαμέτρου ¾”  - DN19, μήκους 100m και  

- ενός ειδικού λάστιχου απόφραξης, εσωτερικής διαμέτρου ½ ”  - DN13, μήκους 100m.   

Τα συγκεκριμένα υλικά είναι απαραίτητα για την δυνατόν αποδοτικότερη λειτουργία του 

αποφρακτικού οχήματος της ΔΕΥΑΧ καθώς και για την συντήρηση του δικτύου ακαθάρτων.   

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά  των υλικών και ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός είναι :  

 

α/α Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών Μ.Μ. 
Ενδ. Τιμή 

μονάδας 
Σύνολο 

(€) 

1 

Λάστιχο Ειδικό Απόφραξης υψηλής πίεσης νερού εσωτερικής 

διαμέτρου ¾’’ DN 19. 

Λάστιχο υψηλής πίεσης, ενισχυμένο με δυο λινά συνθετικά πλέγματα, 

ειδικό για απόφραξη και επένδυση ανθεκτικού καουτσούκ έναντι 

τριβής στην επιφάνεια του υπονόμου. 

Διάμετρος εσωτερική ¾’’ DN 19, Διάμετρος εξωτερική : 31mm   

Μήκος : 100 μέτρα. 

Βάρος : 610 γραμμάρια / μετρό. 

Ακτίνα Καμπυλότητας : 95 χιλιοστά 

Μέγιστη πίεση συνεχούς λειτουργίας : 250bar 

Λειτουργία σε θερμοκρασίες : -35°C to +80°C 

Παραδίδεται με μεταλλικά άκρα και πιστοποιητικό δοκιμής.  

Προέλευση SEMPERIT Αυστρίας.  

1Χ100m € 2.000,00 € 2.000,00 

2 

Λάστιχο Ειδικό Απόφραξης υψηλής πίεσης νερού εσωτερικής 

διαμέτρου ½ ’’ DN 13. 

Λάστιχο υψηλής πίεσης, ενισχυμένο με δυο λινά συνθετικά πλέγματα, 

ειδικό για απόφραξη και επένδυση ανθεκτικού καουτσούκ έναντι 

τριβής στην επιφάνεια του υπονόμου. 

Διάμετρος εσωτερική ½ ’’ DN 13, Διάμετρος εξωτερική : 25mm   

Μήκος : 100 μέτρα. 

Βάρος : 460 γραμμάρια / μετρό. 

Ακτίνα Καμπυλότητας : 70 χιλιοστά 

Μέγιστη πίεση συνεχούς λειτουργίας : 250bar 

Λειτουργία σε θερμοκρασίες : -35°C to +80°C 

Παραδίδεται με μεταλλικά άκρα και πιστοποιητικό δοκιμής.  

Προέλευση SEMPERIT Αυστρίας. 

1X100m € 1.350,00 € 1.350,00 

Σύνολο € 3.350,00 

 

Η  επισκευή κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) : 39563510-4 Εύκαμπτοι σωλήνες από υφαντικές ύλες,  CPV : 44165100-5  Εύκαμπτοί σωλήνες.  

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  ΧΑΛΚΙΔΑ , 22 / 4 / 2021 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Τα ως άνω υλικά θα πρέπει να έχουν εγγύηση ενός έτους (τουλάχιστον) και να είναι 

ετοιμοπαράδοτα. Η παράδοση αυτών θα γίνει στην έδρα της ΔΕΥΑΧ.   

 

Με δεδομένο ότι : 

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

προτέρων 

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

ν. 3463/2006) ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατόν αποδοτικότερη λειτουργία του αποφρακτικού οχήματος 

της ΔΕΥΑΧ. 

 

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

προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του κατεπείγοντος εκτέλεσής της. 

 

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 3.350,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον 

εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 221/2020 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 

στο κεφάλαιο «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ» με K.A. 250501 και τίτλο «ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΦΠΑ 

24%» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54002524.  

 

 

 

Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
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