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ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
ΕΠΕΙΓΟΝ 

Χαλκίδα 19/11/2019 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ 

Η Σεχνικι Ζκκεςθ αυτι ςυντάςςεται προκειμζνου να προβοφμε ςτθν προμικεια 
ςυγκεκριμζνου λιπαντικοφ υλικοφ για το τμιμα Χϊνευςθσ τθσ Ιλφοσ τθσ Εγκατάςταςθσ του 
Κζντρου Λυμάτων Χαλκίδασ που βρίςκεται ςτθ νιςο Παςςά. 

Κατά τθ διαδικαςία Χϊνευςθσ τθσ Ιλφοσ, μειϊνεται το οργανικά τθσ φορτίο ζτςι ϊςτε να 
διατεκεί με τον ενδεδειγμζνο τρόπο. Η διαδικαςία αυτι πραγματοποιείται μζςα ςε δεξαμενζσ 
(Χωνευτζσ) ςτισ οποίεσ παραμζνει το υλικό κάτω από αυςτθρϊσ κακοριςμζνεσ και ελεγχόμενεσ 
ςυνκικεσ. Η ανάδευςθ των δεξαμενϊν αυτϊν γίνεται με τθ βοικεια αναμικτϊν (μίξερ). Η λίπανςθ 
γίνεται με τθ βοικεια λιπαντικοφ μθχανιςμοφ, ο οποίοσ τροφοδοτείται από το προςωπικό και ανά 
τακτά χρονικά διαςτιματα. Λόγω βλάβθσ του μθχανιςμοφ, μία ποςότθτα του υλικοφ 
καταςτράφθκε με τθν ειςροι νεροφ και απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτθτθ θ 
προμικεια μιασ ποςότθτασ λιπαντικοφ υλικοφ εκτάκτωσ, νωρίτερα από τθν προκακοριςμζνθ 
θμερομθνία, προσ αντικατάςταςθ του κατεςτραμμζνου υλικοφ. Συχόν ζλλειψι του μπορεί να 
προκαλζςει βλάβθ ςτον μθχανιςμό με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ. Να λθφκεί υπόψθ ότι οι Χωνευτζσ 
οι οποίοι παραμζνουν ςτουσ 35° C, είναι παραγωγοί βιαερίου και θ ανάμιξι τουσ είναι 
απαραίτθτθ. 

Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ καταςκευισ τουσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
καταςκευάςτριασ εταιρείασ και λόγω του ότι λειτουργοφν μόνο πζντε χρόνια περίπου απαιτείται θ 
προμικεια ειδικοφ τφπου γράςου ΗΣ 4060 ΜF για πλιρωςθ ςτον αυτόματο γραςαδόρο τφπου ΗΣ 
3996. 

Παρότι πρόκειται ςτο άμεςο μζλλον να προκθρυχκεί θ διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν 
ανάδειξθ του νζου προμθκευτι απαιτείται άμεςα θ προμικεια 306 Kg (17 δοχεία των 18kg) 
γράςου ΗΣ 4060 MF που προβλζπεται ότι κα επαρκζςουν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω 
διαδικαςίασ δθλαδι για διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν. 

Η παράδοςη των δοχείων ςτο ΚΛΧ θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια τησ 
ςφμβαςησ. 

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ / 
ΚΙΛΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Γράςοσ TECTROL MISCHERFETT HT 4060 MF  
NLGI 00/000 (ςυςκευαςία των 18kg) 

 

17 τεμ. 
(306kg) 

22,00 6.732,00 

ΤΝΟΛΟ (χωρίσ ΦΠΑ): 6.732,00 
ΕΤΡΩ 

Η τιμι ανά Kg γράςου ζχει υπολογιςκεί με βάςθ τον προχπολογιςμό τθσ με αρ. 12/2019 μελζτθσ 
για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν. 
 

 Αφορά παράδοςθ ςτο Κζντρο Λυμάτων Χαλκίδασ και  το κόςτοσ μεταφορικών  
επιβαρφνει τον προμηθευτή. 
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 Θα προτιμθκεί τρόποσ πλθρωμισ με πίςτωςη τριών μηνών από τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ του τιμολογίου. 
 

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

24951000-5 Γράςα και Λιπαντικά 
         
Επειδι ςυντρζχει επείγουςα ανάγκθ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 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, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)). 

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 ποςό των 1.980,00 € χωρίσ ΦΠΑ κα βαρφνει 
τον προχπολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2019 (και το υπόλοιπο ποςό των 4.752,00 
€ χωρίς ΦΠΑ θα βαρφνει τον προχπολογιςμό τησ επιχείρηςησ οικονομικοφ έτουσ 2020) που ζχει 
εγκρικεί με τθν υπϋ αρικμ. 245/2018 Απόφαςη Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ., όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 
ςτον Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επιςκευζσ και υντήρηςη Κ. Λυμάτων» κακϊσ και 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 

 




