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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Λ.Χ. 

 

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην  αποκατάσταση 
της ηλεκτροδότησης του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας. 

Στις 26/12/2017 στις 3:00μ.μ. διαπιστώθηκε διακοπή ρεύματος στη μονάδα του 
Διαδημοτικού Κ.Λ.Χ. , ενώ οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις (παλαιό ΚΛΧ) ηλεκτροδοτούνταν 
κανονικά. Στις 6:00 μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στην εγκατάσταση ήρθε ο εξωτερικός 
συνεργάτης κ. Δέδες, ο οποίος είχε επιμεληθεί και της κατασκευής και της θέσης σε 
λειτουργία του Υποσταθμού και έπειτα από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε 
τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος από την Μέση Τάση της ΔΕΗ (εγκαταστάσεις Ευβοϊκής 
Ακτής).Αιτία της διακοπής υπήρξε  βλάβη στο Πεδίο της Μέσης Τάσης και συγκεκριμένα 
στον Χωρητικό Καταμεριστή Τάση. Είναι ανάγκη να γίνει άμεσα η προμήθεια, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξαρτήματος και εν γένει να επανέλθει η ορθή 
ηλεκτροδότηση του συνόλου του ΚΛΧ. 

Επειδή αυτή τη στιγμή, το ΚΛΧ κατά το ήμισυ λειτουργεί με εφεδρική παροχή 
ρεύματος (ηλεκτρογεννήτριες πετρελαίου) συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της 
αποκατάστασης της βλάβης μέσω προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του 
εξαρτήματος (χωρητικός  καταμεριστής τάσης DGN της ABB). Σύμφωνα με το άρθρο 158 
του ν. 3463/2006, προτείνεται η  εκτέλεσή της να γίνει με απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό 
συνεργάτη, 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. 

Η δαπάνη της ανωτέρω αποκατάστασης δε θα υπερβαίνει το ποσό των 990,00 € 
(χωρίς ΦΠΑ)  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2017 που 
έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 165/2016 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 575.000,00 €, στον Κ.Α. 
620714 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση Κ.Λ.Χ. με Φ.Π.Α. 24 καθώς και πίστωση ποσού   
511.031,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών 
Τρίτων με 24%».     
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