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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
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ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι
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Γάζι : 06/07/2021
Αρ. Πρωτ. : 1647

Τ ΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ
ΘEMA : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ & ΛΥΜΑΤΩΝ.
Η ΔΕΥΑΜ διαθέτει τέσσερα αυτοκίνητα κατάλληλα εξοπλισμένα προκειμένου τα
συνέργεια της να μπορούν να εκτελούν το έργο τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της
επιχείρησης.
Για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., σε άντληση υδάτων και
λυμάτων στις περιπτώσεις επισκευής διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης,
συντηρήσεις, βλαβών από θεομηνία, επεκτάσεις δικτύων κ.λπ., προτείνεται η προμήθεια
τριών (3) αντλητικών με τις παρακάτω προδιαγραφές.
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια με CPV :42122220-8 έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά
στο ποσό των 1.080,00 (€) χωρίς Φ.Π.Α. Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους
2021 της ΔΕΥΑΜ σε βάρος του κωδικού Κ.Α.:12-03 «Εργαλεία». Η χρηματοδότηση θα γίνει
από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.
Προτείνεται η προμήθεια να γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 328 και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι
σήμερα. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής.
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η εκτιμώμενη αξία καθώς και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών :
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντλία λυμάτων, inox, 1 hp τουλάχιστον,
παροχής 15.000 lt/h (max),
στόμιο 2’’, με σπιράλ σωλήνα 2’’ 18 μέτρων και
τα παρελκόμενα υλικά σύνδεσης (ακροσωλήνιο
& σφικτήρας).
Σώμα – άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα, με
θερμική προστασία κινητήρα, Φλοτέρ

ΠΟΣΟ-

ΤΙΜΗ

ΤHTA

ΜΟΝ.(€)

3

360,00

1.080,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :

1.080,00
259,20
1.339,20

M.M

Τεμ.

Φ.Π.Α. 24% :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

ΔΑΠΑΝH (€)

1

Συντάχθηκε
Παπαδάκη Καλλιόπη
Μηχανολόγος Μηχανολόγος MSc

Θεωρήθηκε
Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
Οικονομολόγος ΠΕ
Γεν. Δ/ντής ΔΕΥΑΜ

Παρασκευή Μπαρτσίδη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc
Τεχνικός Διευθυντής ΔΕΥΑΜ
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