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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 

                        

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ 
 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην Προμήθεια των 

απαραίτητων υλικών προκειμένου να στεγανοποιηθεί η δεξαμενή ύδρευσης «Βελήμπαμπα».  

Πιο συγκεκριμένα, λόγω του ότι το τοιχίο της δεξαμενής εφάπτεται με το κέντρο τηλέ-ελέγχου και 

η υγρασία διαπερνάει στον χώρο που είναι εγκατεστημένα όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα της 

επιχείρησης, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκληθεί βλάβη σε αυτά. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητο να προχωρήσουμε άμεσα στην στεγανοποίηση 

της δεξαμενής.  

Τα υλικά που θα χρειαστούν είναι :  

- 5 σάκοι (5Χ25 κιλά) στεγανωτικό τσιμέντο (τσιμεντοειδές) 

- 2 δοχεία (2Χ5 λίτρα) στεγανωτικό γαλάκτωμα (τύπου D20) 

- 2 βούρτσες ασβεστώματος  

 

Με δεδομένο ότι : 

1) Είναι οικονομικά ασύμφορο και ουδόλως εξυπηρετεί τους λειτουργικούς σκοπούς  της 

επιχείρησης να δεσμεύονται οι πόροι της για να δημιουργείται απόθεμα πλήρους σειράς εφεδρικού 

εξοπλισμού για όλες τις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που πιθανότατα να 

οδηγήσει σε τεχνολογική απαξίωση των εξαρτημάτων που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ ή και σε ολική 

απαξίωσή τους σε περίπτωση που απαξιωθεί τεχνολογικά ο εξοπλισμός για τον οποίο προορίζονται. 

2) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας (όπως ορίζεται στο άρθρο 158 

του Ν. 3463/2006) για την εξασφάλιση υδροδότησης της δεξαμενής στην θέση «Πάτημα» Τ.Κ. 

Λουκισίων Δ.Ε. Ανθηδώνος.  

 

 

Προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση για την ως άνω προμήθεια, διότι η συνολική δαπάνη δεν 

υπερβαίνει όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην Παρ. 1 του Άρθρου 328 του 

Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  ΧΑΛΚΙΔΑ , 04/12/2017 
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 200,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον 

εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 165/2016 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 

όπως έχει τροποποιηθεί και εγκριθεί, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με K.A. 620701 «Επισκευή και 

Συντήρηση Κτιρίων & Εγκαταστάσεων με ΦΠΑ 24%» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224.  

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

   

   

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  

ΧΗΜΙΚΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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