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

(2) πιεστικών δοχείων και τριών (3) βαλβίδων ασφαλείας για την  Εγκατάσταση του 
Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας. 

Στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και συγκεκριμένα στο κτήριο της 3θμιας και στο 
χώρο του λεβητοστασίου υπάρχουν εγκατεστημένα ένα πιεστικό δοχείο και ένα δοχείο 
διαστολής αντίστοιχα τα οποία έχουν φθαρεί και δεν επισκευάζονται. Επίσης πρέπει να 
αντικατασταθούν οι βαλβίδες ασφαλείας του δικτύου θέρμανσης στο χώρο του 
λεβητοστασίου. 

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

 Δοχείο θέρμανσης (διαστολής) 50 λίτρων, κάθετης τοποθέτησης, μη εναλλάξιμης 
μεμβράνης, μέγιστης πίεσης λειτουργίας 4-6 bar, τουλάχιστον 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, 
Ευρωπαϊκών ή και Αμερικάνικων προδιαγραφών, θερμοκρασία λειτουργίας -10oC έως 
+99oC. Ευρωπαϊκής ή Αμερικάνικης κατασκευής         1 τεμάχιο  
 

Πιεστικό δοχείο 100 λίτρων, κάθετης τοποθέτησης, μη εναλλάξιμης μεμβράνης, 
μέγιστης πίεσης 10 bar, τουλάχιστον 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, Ευρωπαϊκών ή και 
Αμερικάνικων προδιαγραφών. Ευρωπαϊκής ή Αμερικάνικης κατασκευής. Πιστοποιημένα 
κατά NSF Standard 61, CE/PED,WRAS, Kc, ACS, ISO 9001, Gost. Το πιεστικό δοχείο δε θα 
πρέπει να απαιτεί συντήρηση ή συμπλήρωση αέρα μετά την ορθή αρχική ρύθμιση του αέρα 
και θα πρέπει να αναγράφεται στο φυλλάδιο του κατασκευαστή. Το στόμιο σύνδεσης θα 
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα                 1 τεμάχιο 
 
 Βαλβίδα ασφαλείας βαρέως τύπου για το κύκλωμα ζεστού νερού λέβητα. Η βαλβίδα 
θα είναι ορειχάλκινης κατασκευής 1’’ Χ 1 1/4’’ (1 Χ 1 1/4 ίντσα), 3 bar Ευρωπαϊκής ή 
Αμερικάνικης κατασκευής.           3 τεμάχια 
 
Σημαντικό: Τα παραπάνω υλικά θα παραδοθούν στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και το 
κόστος παράδοσης των υλικών στο χώρο μας επιβαρύνει τον προμηθευτή. Επιπλέον θα 
πρέπει να μας παραδώσετε αναλυτικά τη γραπτή εγγύηση για τα δοχεία που θα μας 
προσφέρετε και θα πρέπει να πιστοποιείται η χώρα κατασκευής τόσο των δοχείων 
διαστολής όσο και των βαλβίδων ασφαλείας.  

 
Η  προμήθεια, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  
44615000-4 Δοχεία υπό πίεση 

 

44615000-4 
  

 
        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. 

http://www.deyax.gr/
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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. 
 
 
Η δαπάνη για το ΚΛΧ, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 840,00 € 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. 
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