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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

                       ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην κατασκευή και 

προμήθεια είκοσι εμποδίων ΔΕΥΑΧ τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τα συνεργεία ύδρευσης και 

αποχέτευσης κατά την ώρα εργασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και για την σήμανση των 

υπό κατασκευή έργων.    

 

Πιο συγκεκριμένα, οι διαστάσεις των εμποδίων θα είναι : 1,10 μήκος Χ 0,70 m  ύψος.  

Τα εμπόδια θα είναι σχήματος «Π» εκ των οποίων το κάθε εμπόδιο θα αποτελείται από δυο κάθετους 

κοιλοδοκούς διαστάσεων 60Χ40 mm και από έναν οριζόντιο διαστάσεων 100Χ40 mm. Το πάχος τους θα 

είναι 3 mm. Στους δυο κάθετους θα συγκολληθεί βάση από κοιλοδοκό 60Χ40 mm , μήκους 50 mm και 

πάχους 3 mm, κάθετα ως προς την οριζόντια κοιλοδοκό.  

Επίσης, ως προέκταση της οριζόντιας κοιλοδοκό, θα συγκολληθεί λάμα διαστάσεων 40Χ5 mm με 

κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή για την εύκολη μετακίνηση του εμποδίου.   

Τα εμπόδια θα παραδοθούν βαμμένα σε κόκκινο χρώμα καθώς και με λογότυπο ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΕΡΓΑ / ΔΕΥΑΧ το οποίο θα βρίσκεται στο κέντρο της οριζόντιας κοιλοδοκού, σε κίτρινο χρώμα. 

 

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). 

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 1.200,00 και θα βαρύνει τον εν’ ενεργεία 

Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 277/2017 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει 

τροποποιηθεί και εγκριθεί, στο κεφάλαιο «Αναλώσιμα Υλικά» με  K.A. 250501 «Λοιπά Αναλώσιμα με 

ΦΠΑ 24%» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54002524.  

                                                     

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

   

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΛΗ  ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  

ΤΟΠ/ΦΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ   ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
                                         

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΧΑΛΚΙΔΑ , 30/3/2018 

  

http://www.deyax.gr/

