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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
Χαλκίδα 16/01/2019 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια μίας (1) 
συσκευής ελέγχου για το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας. 

Στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου στεγανότητας 
βαλβίδας βιοαερίου και λέβητας ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτείται με βιοαέριο ή με 
πετρέλαιο για τις ανάγκες θέρμανσης της ιλύος. Ο λέβητας λειτουργεί με βιοαέριο αφού υπάρχει 
δυνατότητα παραγωγής του μέσω της θέρμανσης της ιλύος. Η βαλβίδα ελέγχου που επιτρέπει τη 
χρήση βιοαερίου υπέστη ανεπανόρθωτη ζημιά με αποτέλεσμα να καθίσταται ασύμφορη για την 
εταιρία η χρήση πετρελαίου. 

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

➢ 1 συσκευή ελέγχου στεγανότητας βαλβίδας  
DUNGS VPS 504 S 04, Bestell-Nr. 605580, Gerate-Nr. 20110209 000011, 50Hz 230V, 
15 T 70 IP54, Pmax: 500mbar, 240V, 15 T 60. Id no.: CE-0085AP0168. Type: T 6,3 L 
250V barcode: 1PDK223720S00264263 

✓ Η βαλβίδα θα πρέπει να είναι αποκλειστικά οίκου Dungs  
✓ Η βαλβίδα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με βιοαέριο (χωνευμένης ιλύος) 
✓ Ο προμηθευτής θα πρέπει να μας επιβεβαιώσει με επίσημο έγγραφο από τον 

επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή ότι η βαλβίδα λειτουργεί με βιοαέριο 
χωνευμένης ιλύος.  

✓ Αφορά παράδοση στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και το κόστος επιβαρύνει τον 
προμηθευτή 

✓ Θα αξιολογηθεί σαν κριτήριο και ο χρόνος παράδοσης της βαλβίδας. 
 

 Η  προμήθεια, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) :  

42131142-3 Βαλβίδες ελέγχου 
 

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. 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 1.500,00 € χωρίς ΦΠΑ θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2019 που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 
245/2018 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
774.000,00 €, στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση Κ.Λ.Χ. με Φ.Π.Α. 24%» καθώς 
και πίστωση ποσού   595.392,00 € 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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