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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
       

Μετά από αυτοψία σε τμήμα του δικτύου του χαλύβδινου καταθλιπτικού αγωγού DN700 που 

διέρχεται από τη Δ.Ε Ανθηδώνα, διαπιστώθηκε βλάβη σε τμήμα του αγωγού. Ο εν λόγω αγωγός αποτελεί 

τον κεντρικό και μοναδικό καταθλιπτικό αγωγό υδροδότησης της πόλης της Χαλκίδας και της Ανθηδώνας. 

Η βλάβη εντοπίζεται στο μέσο του υφιστάμενου κεντρικού δρόμου.  

Για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται η επί τόπου απασχόληση έμπειρου 

ηλεκτροσυγκολλητή μετά των απαραίτητων εργαλείων ( ηλεκτροσυγκόλληση, γεννήτριες, κ.α).  

Η επιχείρηση δε διαθέτει το απαραίτητο συνεργείο για την επισκευή της βλάβης. 

Με δεδομένο ότι : 

1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι παρουσιαζόμενες ανάγκες , αφού δεν είναι γνωστές εκ των 

προτέρων.  

2) 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.  

3) Είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η βλάβη του χαλύβδινου αγωγού για την απρόσκοπτη υδροδότητση 

της πόλης της Χαλκίδας και της Δ.Ε Ανθηδώνας, την αποτροπή οδικού ατυχήματος και την αποφυγή 

δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 328 του Ν4412/2016 & 158 Ν3463/2006 , διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο που 

καθορίζεται με το Ν4412/2016 (άρθρο 328, παρ 1 – ΦΕΚ Α14/08-08-2016). Το κόστος της παροχής 

υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το 400 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

 
Κωδικός CPV : 50514300-4 Υπηρεσίες επισκευής περιβλήματος σωληνώσεων 
 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον εν ενεργεία προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 277/2017 

απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ, όπως ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση στο κεφάλαιο 

«Παροχές τρίτων» με  K.A. 620706 και τίτλο « Επισκευές & Συντήρηση Έργων Ύδρευσης», καθώς και 

πίστωση στο κεφάλαιο « ΦΠΑ εξόδων » με Κ.Α 54006224 και τίτλο « ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%». 

http://www.deyax.gr/
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 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

  

  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΠΛ ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΙΠΛ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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