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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΧΑΛΚΙΔΑ ,   22/12/2017 

ΑΡΜ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση προκειμένου να προβούμε στην ανάθεση εκτέλεσης κοπής ενός 

ψηλού δένδρου (από την μέση και άνω), το οποίο βρίσκεται στο διυλιστήριο Λουκισίων Δ.Ε. 

Ανθηδόνας, το οποίο παρεμποδίζει την τηλεπικοινωνία μεταξύ των Γεωτρήσεων Ούγγρων και του 

Κέντρου Τηλελέγχου.  

 

Για την επίτευξη της ανωτέρω Παροχής Υπηρεσίας, απαιτείται η χρήση καλαθοφόρου γερανού 

και προσωπικό με εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση σε αντίστοιχες εργασίες.    

 

Είναι κατεπείγουσα η εκτέλεση της εν λόγω Παροχής Υπηρεσίας για την εξασφάλιση της 

ομαλής και αδιάλειπτης λειτουργίας των 7 Γεωτρήσεων που βρίσκονται στην τοποθεσία Ούγγρων 

και υδροδοτούν την Δ.Ε. Χαλκίδας, για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

 

Η εργασία θα περιλαμβάνει την χρήση καλαθοφόρου γερανού, το προσωπικό και τα απαραίτητα 

εργαλεία, για την τμηματική κοπή του πεύκου έως το επιθυμητό ύψος ώστε να εξασφαλιστεί η 

τηλεπικοινωνία μεταξύ των Γεωτρήσεων Ούγγρων και του Κέντρου Τηλελέγχου.  

Το ύψος του πεύκου εκτιμάται στα 20 μέτρα (περίπου).    

 

Το υφιστάμενο προσωπικό της ΔΕΥΑΧ δε δύναται να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη ανάγκη, 

διότι δεν απασχολούνται εργαζόμενοι με την αντίστοιχη ειδικότητα. 

 

Ο εκτελών την εργασία είναι υπεύθυνος και  υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους 

κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για το προσωπικό , τον 

εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει. 

 

Ο εκτελών την εργασία υποχρεούται να λαμβάνει  κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και είναι 
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υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και 

εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλήψεις των υπαλλήλων του ή 

ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό , κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση για την ως άνω επισκευή, 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 € 300,00 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 «Επισκευές και 

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

 

                                                                      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                 Ο Δ/ΝΤΗΣ 

                                                              Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                      Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

    

                                                       

       ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ                                ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ                                    ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

      ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                            ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                      ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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