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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι
Tηλέφωνο : (2810) 824625
FAX :(2810) 822964, E-mail: deyam@deyamalevizi.gr

Γάζι : 06/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 2324

Τ ΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ
ΘEMA : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟΥ.
Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου προκειμένου να εκτελέσουν το έργο τους,
χρειάζονται για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών, διάφορα εργαλεία τα οποία
χρησιμοποιούνται κατά τις εργασίες που ασκούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της
επιχείρησης, όπως επισκευή διαρροών σε δίκτυα, άντληση υδάτων, επεκτάσεις δικτύων κ.λ.π.
Συγκεκριμένα, συνεργείο της ΔΕΥΑΜ κατά την τοποθέτηση μειωτή πίεσης σε δίκτυο
ύδρευσης της ΔΕΥΑΜ διαπίστωσε ότι το παλμικό μπουλονόκλειδο του παρουσίασε πρόβλημα
στη λειτουργία του με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας και η συνέχιση των εργασιών να
γίνει χειρωνακτικά. Η επισκευή τέτοιας κατηγορίας εργαλείων, όσες φορές έχει ζητηθεί από
εξωτερικό συνεργάτη μέχρι σήμερα, έχει κριθεί αδύνατη και προτείνεται η προμήθεια νέου με
τα παρελκόμενα είδη του, για την διευκόλυνση του συνεργείου της ΔΕΥΑΜ και του έργου που
καλείται να εκτελέσει.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου
έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 510,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και καλύπτεται από
τον προϋπολογισμό του 2022 της ΔΕΥΑΜ, σε βάρος του κωδικού Κ.Α.: 12-03 «Εργαλεία»,
Tα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 44510000-8
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 328 και τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’ /8-8-16. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παλμικό μπουλονόκλειδο φορητό, υποδοχή 3/4’’, 18V,
3 ταχυτήτων (ρύθμιση ροπής 300-1.050), χωρίς
μπαταρία.

M.M

ΠΟΣΟ-

ΤΙΜΗ

ΤHTA

ΜΟΝ.(€)

ΤΕΜ.

269,00

ΔΑΠΑΝH (€)

269,00

1
1
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3

Φορτιστής 18V κατάλληλος για τη λειτουργία του
ανωτέρω, ρεύμα εξόδου 3,0 Α
Μπαταρία για τη λειτουργία του παλμικού
μπουλονόκλειδου, 18 Volt, τεχνολογίας ιόντων,
χωρητικότητας 5,0 Αh.

ΤΕΜ.

33,00

33,00

104,00

208,00

1

ΤΕΜ.
2
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :
Φ.Π.Α. 24% :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

Συντάχθηκε
Παπαδάκη Καλλιόπη
Μηχανολόγος Μηχανολόγος MSc

510,00
122,40
632,40

Θεωρήθηκε
Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
Οικονομολόγος ΠΕ
Γεν. Δ/ντής ΔΕΥΑΜ

Φασουλάκης Μιχάλης
Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.
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