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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ      Χαλκίδα 26 /11/2018 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια δύο 

(2) βανών τύπου PIC για την  Εγκατάσταση του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας. 
Στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας υπάρχουν 2 δεξαμενές πρωτοβάθμιων καθιζήσεων 

όπου γίνεται ο διαχωρισμός ελεγχόμενης ποσότητας ιλύος και οδηγείται στις δεξαμενές 
πάχυνσης. Η ποσότητα αυτή ρυθμίζεται μέσω πνευματικής βάνας τύπου PIC 
συγκεκριμένων προδιαγραφών. Υπάρχει μία (1) βάνα PIC ανά γραμμή και θα πρέπει να 
προβούμε σε αντικατάστασή τους λόγω εκτεταμένης φθοράς. Θα πρέπει να προχωρήσουμε 
σε προμήθεια ιδίου κατασκευαστή με τις υπάρχουσες βάνες ώστε να μην χρειασθεί 
μετατροπή στο υπόλοιπο δίκτυο. 

 
Είναι ανάγκη για το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας να προχωρήσουμε σε προμήθεια: 

 Βάνα τύπου Pinch Valve με τα παρακάτω στοιχεία: 

Οίκος : Dosapro-Milton Roy  
Χώρα προέλευσης : Γαλλία  
Τύπος : PIC  
Διάμετρος : DN 150 –PN 10 flanges  
Όγκος : 12.5 l  
Υλικό κατασκευής σώματος: ΑLUMINIUM  
Υλικό φλάντζας: Cast Iron  
Υλικό μεμβράνης: Natural Rubber  
Control Pressure: max. 6 Bar, min 2 bar  
Order No.: 306 0063 123 F 

2 τεμάχια 

  
Σημαντικό: Οι βάνες θα παραδοθούν στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και το 

κόστος παράδοσης επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
 
Η  προμήθεια, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  
42131142-3 Βαλβίδες ελέγχου 
  

        Επειδή συντρέχει επείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 
158 του ν. 3463/2006, προτείνεται η  εκτέλεσή της να γίνει με απευθείας ανάθεση διότι η 
δαπάνη δεν υπερβαίνει τα  χρηματικά όρια που καθορίζονται στο άρθρο 328 παρ. 1 του ν. 
4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)). 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις 
αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
πληρωμή του οικονομικού φορέα, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 

http://www.deyax.gr/
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Η δαπάνη για το ΚΛΧ, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 4400,00 € χωρίς ΦΠΑ θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2018 που έχει εγκριθεί με 
την υπ΄αριθμ. 277/2017 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη 
πίστωση ποσού 840.000,00 €, στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση Κ.Λ.Χ. 
με Φ.Π.Α. 24%» καθώς και πίστωση ποσού   636.696,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με 
Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».     

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
             Η ΥΠ. ΛΕΙΤ. ΚΑΙ ΣΥΝΤ.                                              Ο Δ/ΝΤΗΣ 
                                                                                                               Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

                          ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ                         
 
                                                                                        ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
                                                                              ΔΙΠΛ.   ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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