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ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
Χαλκίδα, 15/04/2020 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ 
Η Σεχνικι Ζκκεςθ αυτι ςυντάςςεται προκειμζνου να προβοφμε ςτθν προμικεια μίασ (1) 

βαλβίδασ ελζγχου για το Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ. 
το Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ υπάρχει εγκατεςτθμζνθ ςυςκευι ελζγχου ςτεγανότθτασ 

(βαλβίδα βιοαερίου) ςε καυςτιρα λζβθτα, ο οποίοσ ζχει τθ δυνατότθτα να τροφοδοτείται με 
βιοαζριο ι με πετρζλαιο για τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ τθσ ιλφοσ. Η βαλβίδα αυτι, υπζςτθ βλάβθ με 
αποτζλεςμα τθ δυςλειτουργία του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ χωνευμζνθσ ιλφοσ οπότε και πρζπει να 
προχωριςουμε άμεςα ςτθν αντικατάςταςι τθσ.  

 
Είναι ανάγκη για το Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ  να προχωρήςουμε ςε προμήθεια: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ/ΣΕΜ. 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

1 DUNGS VPS 504 S 04, Bestell-Nr. 605580, Gerate-
Nr. 201810110000017, 50Hz 230V, 15 T 70 IP54, 
Pmax: 500mbar, 240V, 15 T 60. Id no.: CE-
0085AP0168. Type: T 6,3 L 250V barcode: 
1PDK223720S00264263 

1 1200 1200 

ΤΝΟΛΟ: 1.200,00 € 

 
 Η βαλβίδα για λόγουσ ςυμβατότθτασ κα πρζπει να είναι οίκου Dungs και κα 

χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά με βιοαζριο (χωνευμζνθσ ιλφοσ) 
 Θα προτιμθκεί τρόποσ πλθρωμισ με πίςτωςη τριών μηνών από τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ του τιμολογίου. 
 Αφορά παράδοςθ ςτο Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ και το κόςτοσ μεταφορικών  

επιβαρφνει τον προμηθευτή.  
  

Η  δαπάνθ, κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV) :  

42131142-3 Βαλβίδεσ ελζγχου 
         
Επειδι ςυντρζχει επείγουςα ανάγκθ εκτζλεςθσ τθσ δαπάνθσ ςφμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 
3463/2006, προτείνεται θ  εκτζλεςι τθσ να γίνει με απευκείασ ανάκεςθ διότι θ δαπάνθ δεν 
υπερβαίνει τα  χρθματικά όρια που κακορίηονται ςτο άρκρο 328 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
(Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)). 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για τισ ςυμβάςεισ αξίασ 
ίςθσ ι κατώτερθσ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Αναφορικά με τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πλθρωμι του 
οικονομικοφ φορζα, ιςχφουν οι όροι του άρκρου 200 του Ν.4412/2016. 

Η δαπάνθ που δε κα υπερβαίνει το ποςό των 1.200,00 € χωρίσ ΦΠΑ κα βαρφνει τον 
προχπολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2020 που ζχει εγκρικεί με τθν υπ΄ αρικμ. 
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249/2019 Απόφαςη Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ., ςτον οποίο υφίςταται εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ποςοφ 
800.000,00 €, ςτον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επιςκευζσ και υντήρηςη Κ. Λυμάτων» κακώσ και 
πίςτωςθ ποςοφ   682.440,00 € ςτο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ 
Παροχών Σρίτων με 24%».     

 
     
     ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
ΜΠΑΛΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗ                    Ο  Δ/ΝΣΗ 

  ΜΗΧ/ΓΟ- ΜΗΧ/ΚΟ                   Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 
        
                ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 
             ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
 


