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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
Χαλκίδα 17/07/2019 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε σε προμήθεια δύο (2) 

δεξαμενών πετρελαίου για τις ανάγκες του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας και μιας τονοδεξαμενής 
για τις ανάγκες της απολύμανσης του επεξεργασμένου νερού από το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας. 

Στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας υπάρχουν εγκατεστημένα δύο (2) Η/Ζ των οποίων οι 
δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου πρέπει να ελεγχθούν και να καθαριστούν άμεσα διότι στα 
τοιχώματά τους έχει παρατηρηθεί διάβρωση (σκουριά) αλλά και παρουσία μυκητολάσπης που 
επιβαρύνει την λειτουργία των εν λόγω γεννητριών. Λόγω της συνεχής λειτουργίας της μονάδας 
του Κέντρου Λυμάτων θα πρέπει και οι γεννήτριες να είναι πλήρως λειτουργικές σε περίπτωση 
απώλειας ρεύματος. Βάση των παραπάνω θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε προμήθεια 
δεξαμενών ώστε να προχωρήσουμε στη μετάγγιση πετρελαίου. Επίσης η τονοδεξαμενή για το 
υποχλωριώδες νάτριο (απολυμαντικό) έσπασε στην μέση από πτώση κλαδιών δέντρου και πρέπει 
να αναπληρωθεί άμεσα. 

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Δεξαμενή πολυαιθυλενίου πετρελαίου μαύρη οριζόντια ελλειψοειδής (με 6 
«πόδια» στη βάση της) 500λτ χαμηλού ύψους ενδεικτικών διαστάσεων 

Π0,90 Χ Μ1,28 Χ Υ0,66 και διάμετρος καπακιού 35cm. Η δεξαμενή θα φέρει 
εγγύηση τουλάχιστον 10 χρόνια με δυνατότητα εκκένωσης – καθαρισμού 1’’ 

(1 ίντσα) 

1 

2 Δεξαμενή πολυαιθυλενίου πετρελαίου μαύρη οριζόντια ελλειψοειδής (με 6 
«πόδια» στη βάση της) 750λτ χαμηλού ύψους ενδεικτικών διαστάσεων 

Π1,01 Χ Μ1,60 Χ Υ0,73 και διάμετρος καπακιού 35cm. Η δεξαμενή θα φέρει 
εγγύηση τουλάχιστον 10 χρόνια με δυνατότητα εκκένωσης – καθαρισμού 1’’ 

(1 ίντσα) 

1 

3 Δεξαμενή πολυαιθυλενίου, λευκή  κυλινδρική χωρητικότητας 1000lt, 
ατρύπητη. 

1 

 
▪ Θα δοθεί προτεραιότητα στις δεξαμενές που θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά (ή 

ίδιες) με τις παραπάνω ενδεικτικές διαστάσεις. 
▪ Αφορά παράδοση των δεξαμενών στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και  το κόστος 

μεταφορικών  επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
▪ Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης του τιμολογίου. 
 

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

44611410-3 Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου 
         
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 
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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 για το ΚΛΧ, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 650,00 € 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., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στον οποίο υφίσταται 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 574.000,00 €, στον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση 
Κ. Λυμάτων» καθώς και πίστωση ποσού   596.030,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 
54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».     

     
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ. 
  Π.Ε. & Π.Π.                     Ο  Δ/ΝΤΗΣ 
                     Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
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