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ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ       Χαλκίδα 24/09/2019 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ 
Η Τεχνικι Ζκκεςθ αυτι ςυντάςςεται προκειμζνου να προβοφμε ςε παροχι υπθρεςίασ 

χριςθσ πλωτοφ μζςου (πορκμείο) για δφο (2) θμζρεσ, από τθν Ευβοϊκι Ακτι ςτθν νθςίδα Ραςςά, 
των εγκαταςτάςεων του Κζντρου Λυμάτων Χαλκίδασ (ΚΛΧ). Σε χϊρουσ των εγκαταςτάςεων του 
Κζντρου Λυμάτων Χαλκίδασ, είναι αναγκαίο να γίνουν χωματουργικζσ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ 
νζου προςωρινοφ χϊρου απόκεςθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ και εςωτερικι μεταφορά εντόσ τθσ 
νθςίδασ, τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ ςε αυτό το χϊρο από τον υφιςτάμενο ςτεγαςμζνο. Ο 
υφιςτάμενοσ χϊροσ ζχει περιοριςμζνθ χωρθτικότθτα και αν γεμίςει, κα ςταματιςει θ 
απομάκρυνςθ τθσ ιλφοσ από τισ δεξαμενζσ υγρϊν, επιβαρφνοντασ δυςανάλογα τθν διαδικαςία 
επεξεργαςίασ των λυμάτων. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να μεταφερκοφν οι παραγόμενεσ 
ποςότθτεσ από τον ςτεγαςμζνο χϊρο ςε νζο προςωρινό χϊρο μζχρι τθν οριςτικι απομάκρυνςι 
τουσ. Για τθν διαμόρφωςθ του νζου χϊρου κα απαιτθκεί θ χριςθ μθχανθμάτων ζργου 
(προωκθτι γαιϊν) και φορτθγϊν, τα οποία κα μεταφερκοφν εντόσ και εκτόσ τθσ νθςίδασ από 
κατάλλθλο πλωτό μζςο. 

 
Ρρζπει να ςθμειωκεί: 
 

1. Πτι θ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν διακζτει δικό τθσ πλωτό μζςο για τθν εξυπθρζτθςθ των 
αναγκϊν πορκμείου ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ νθςίδασ Ραςςά και δεν διακζτει 
ςφμβαςθ που κα μποροφςε να επικαλεςκεί για τθν ναφλωςθ πλωτοφ μζςου πζραν 
τθσ ζκτακτθσ απευκείασ ανάκεςθσ. Από το 1986 που λειτουργεί το ΚΛΧ, θ ΔΕΥΑΧ 
ζωσ το 2015 μζςω υπθρεςιϊν τρίτων (ναυτικϊν εταιρειϊν) ναφλωνε πορκμεία και 
εκτελοφςε τθν μεταφορά τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ ςε χϊρουσ τελικισ διάκεςθσ 
αλλά και όλεσ τισ άλλεσ μεταφορζσ (φορτθγά, μθχανιματα ζργων, χθμικά υλικά 
κλπ), ενϊ από το 2015 ζωσ ςιμερα οι υπθρεςίεσ πορκμείου για το ΚΛΧ 
καλφπτονταν από τισ παροχζσ υπθρεςίασ μεταφοράσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ. 
Συγκεκριμζνα, θ υφιςτάμενθ παροχι υπθρεςίασ με τίτλο «Μεταφορά και τελικι 
διάκεςθ τριϊν χιλιάδων εξακοςίων τόνων  (3.600) αφυδατωμζνθσ ιλφοσ από τισ 
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων τθσ ΔΕΥΑ Χαλκίδασ» με τθν υπ’ αρικμό 

ςφμβαςθ 8994/11-12-2018 (18SYMV004167341) ανζφερε ρθτά ςτο 1ο άρκρο,§6, 

ςελ 2.:           
 «Στο ΚΛΧ είναι αναγκαία η χρήςη πλωτοφ μζςου για τα οχήματα 

που θα μεταφζρουν την ιλφ από την Νηςίδα Παςςά ςτην Ευβοϊκή Ακτή. Ο Ανάδοχοσ 
οφείλει να επιτρζπει τη χρήςη του πλωτοφ μζςου για την διζλευςη ςτην νηςίδα ςε 
οχήματα για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τησ ΔΕΥΑΧ. Η χρήςη του πλωτοφ μζςου για τον 
παραπάνω ςκοπό, να επιτρζπεται για δφο (2) τουλάχιςτον μετακινήςεισ του μζςου από 
και προσ την νηςίδα (δφο αποπλεφςεισ από την Ευβοϊκή Ακτή), ςφμφωνα με την 
Υπεφθυνη Δήλωςη που ζχει ήδη προςκομιςθεί.»   

 

Η παροχι υπθρεςίασ αυτι από τθν ανάδοχο εταιρεία «KAFSIS AE» ζχει εξαντλθκεί, 
όπωσ και θ παροχι υπθρεςίασ ςτθν ίδια ανάδοχο με τίτλο «Μεταφορά και τελικι 
διάκεςθ (360 τόνων) αφυδατωμζνθσ ιλφοσ από τισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ 
λυμάτων τθσ ΔΕΥΑ Χαλκίδασ» (αρ. πρωτ. 5097/31-07-2019 ΑΔΑΜ: 
19SYMV005377134)  ωσ μεταβολι ελάςςονοσ ςθμαςίασ που δεν ξεπερνά το 10% 
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τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, κακϊσ ζχουν μεταφερκεί απ’ τθν Ανάδοχο 
εταιρεία 3.891 τόνοι (από τουσ ςυνολικοφσ 3960) και δεν προβλζπεται να γίνουν 
άλλοι πλόεσ, ϊςτε να μεταφερκοφν τα μθχανιματα ζργου και τα φορτθγά που κα 
καταςκευάςει το νζο προςωρινό χϊρο απόκεςθσ τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ.  
 
Στθν υπό δθμοπράτθςθ παροχι υπθρεςίασ «Μεταφορά και διάκεςθ (4.200 τόνων) 
αφυδατωμζνθσ ιλφοσ εγκαταςτάςεων λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδασ», με αρ. πρωτ. 
διακιρυξθσ 4520/10-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005257798), ςτα άρκρα 2.2.6, παρ. 

β) και άρκρα 2.2.9.2, παρ. Β4, §2  πάλι μεταξφ των άλλων αναφζρεται ότι μεταξφ 

των απαιτιςεων τθσ ΔΕΥΑΧ προσ τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ είναι θ προςκόμιςθ 
(επί ποινι αποκλειςμοφ) :                  

«υπεφθυνη δήλωςη ςτην οποία θα αναφζρει ότι τισ μζρεσ τησ 
φόρτωςησ τησ ιλφοσ, θα επιτρζπει την χρήςη του πλωτοφ μζςου για την διζλευςη ςτην 
νηςίδα ςε οχήματα όπωσ: φορτηγά (που θα μεταφζρουν υλικά, χημικά αναλϊςιμα, 
αδρανή και ανταλλακτικά), βυτιοφόρων/αποφρακτικϊν οχημάτων, μηχανήματα ζργων, 
ανυψωτικϊν μηχανημάτων ή άλλα οχήματα με μεταφορική ικανότητα ζωσ 20 τόνων, για 
τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τησ ΔΕΥΑΧ. Η χρήςη του πλωτοφ μζςου για τον παραπάνω 
ςκοπό, θα επιτρζπεται για δφο (2) τουλάχιςτον μετακινήςεισ του μζςου από και προσ 
την νηςίδα (δφο αποπλεφςεισ από την Ευβοϊκή Ακτή).  

2. Πτι για τθν ανωτζρω νζα υπό δθμοπράτθςθ παροχι υπθρεςίασ 
μεταφορά τθσ με αρ. πρωτ. διακιρυξθσ 4520/10-07-2019 (ΑΔΑΜ: 
19PROC005257798) αφυδατωμζνθσ ιλφοσ (τθσ παραγόμενθσ και αυτισ που 
προςωρινά κα αποκθκευτεί ςτον ανωτζρω αναφερόμενο νζο προςωρινό χϊρο), 
προβλζπουμε ότι θ ςυμβαςιοποίθςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει μετά από 
τουλάχιςτον διάςτθμα 4 μθνϊν. Είναι λοιπόν απαραίτθτο να δθμιουργθκεί το 
ταχφτερο δυνατό πάνω ςτθ νθςίδα Ραςςά ο νζοσ χϊροσ για τθν προςωρινι 
απόκεςθ τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ, ϊςτε να ςυνεχιςτοφν απρόςκοπτα για το 
ανωτζρω διάςτθμα (4 μινεσ), οι διεργαςίεσ επεξεργαςίασ λυμάτων του ΚΛΧ.  Για 
το ςκοπό αυτό πρζπει να ανατεκεί θ εξισ παροχι υπθρεςίασ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΗΜΕΡΗΙΟ 

ΚΟΣΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΦΠΑ 24% 

1 

ΧΗΣΗ ΡΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
ΝΗΣΙΔΑΣ ΡΑΣΣΑ & ΕΥΒΟΪΚΗΣ 

ΑΚΤΗΣ (τουλάχιςτον επί 
τετραϊρου) 

3.000,00€ 2 ΗΜΕΕΣ 6.000,00€ 1.440,00€ 

 
 

Η  δαπάνθ, κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 60610000-7, ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΜΕ ΡΟΘΜΕΙΑ 
Επειδι ςυντρζχει επείγουςα ανάγκθ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ 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 Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)). 
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Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για τισ ςυμβάςεισ αξίασ 
ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ. 

 
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 για το ΚΛΧ, που δε κα υπερβαίνει το ςυνολικό ποςό των 7.440,00 € (6.000,00€ 

με ΦΠΑ 1.440,00€) κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2019 που 
ζχει εγκρικεί με τθν υπϋ αρικμ. 245/2018 Απόφαςη Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ., όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει, ςτον οποίο υφίςταται εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ποςοφ 574.000,00 €, ςτον Κ.Α. 620714 με 
τίτλο «Επιςκευζσ και υντήρηςη Κ. Λυμάτων» κακϊσ και πίςτωςθ ποςοφ   596.030,00 € ςτο 
κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Σρίτων με 24%». 

 
 
 
     

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ. 

  Ρ.Ε. & Ρ.Ρ.                     Ο  Δ/ΝΤΗΣ 
                     Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

       
 
ΚΑΝΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ              ΝΙΚΟΣ ΣΜΡΙΛΙΗΣ 
 ΧΗΜΙΚΟΣ           ΔΙΡΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


