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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

T E X N I K H   Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α  ΥΑΛΚΙΔΑ , 31/5/2018 

  

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η 

 Η παξνύζα Σερληθή Έθζεζε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηελ απεπζείαο αλάζεζε 

γηα ηελ επηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ηεζζάξωλ πνκπώλ αζύξκαηνπ ηειερεηξηζκνύ νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο γεώηξεζεο ηωλ Εξίωλ πνπ πδξνδνηνύλ ηελ Δ.Ε. Υαιθίδαο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε πεξίπηωζε πνπ δελ ιεηηνπξγήζεη Αληιεηηθό πγθξόηεκα κηαο εθ’  ηωλ 

γεωηξήζεωλ κέζω ζηαζκεκέηξνπ (ιόγω απώιεηαο ηειεπηθνηλωλίαο), απηόκαηα θαη κέζω ηνπ πνκπνύ 

αζύξκαηνπ ηειερεηξηζκνύ, ζα ηεζεί ζε ζπκβαηηθή ιεηηνπξγία κε θινηέξ.   

 

Αλαθέξεηαη όηη ε Δ.Ε.Τ.Α.Υ. δε δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα - εμνπιηζκό θαη 

πξνζωπηθό γηα ηελ πξναλαθεξόκελε εξγαζία.  

 

Με δεδνκέλν όηη : 

1) Είλαη επιόγωο αδύλαην λα πξνβιεθζνύλ νη  παξνπζηαδόκελεο βιάβεο, αθνύ δελ είλαη γλωζηέο 

εθ ηωλ πξνηέξωλ θαη 

2) Είλαη θαηεπείγνπζα ε αλάγθε εθηέιεζεο ηεο ωο άλω επηζθεπήο (όπως ορίζεηαι ζηο άρθρο 

158 ηοσ ν. 3463/2006) ώζηε λα εμαζθαιηζηεί θαη λα ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ε αδηάιεηπηε 

πδξνδόηεζε ηεο Δ.Ε. Υαιθίδαο.  

 

Προηείνεηαι ε απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ επηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ηωλ ηεζζάξωλ πνκπώλ 

αζύξκαηνπ ηειερεηξηζκνύ, δηόηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην ρξεκαηηθό όξην ηωλ               

(€ 20.000,00 τωρίς ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Παρ. 1 ηοσ Άρθροσ 328 ηοσ Νόμοσ 4412/2016 

(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ € 480,00 (ρωξίο ΦΠΑ) θαη ζα βαξύλεη ηνλ ελ’ 

ελεξγεία Πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 277/2017 Απόθαζη Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., 

όπωο έρεη εγθξηζεί, ζην θεθάιαην «Παροτές Σρίηων» κε  K.A. 620706 θαη ηίηιν «Επιζκεσές και 

σνηήρηζη Έργων Ύδρεσζης με ΦΠΑ 24%» θαη ν Φ.Π.Α. ζηνλ Κ.Α 54006224.  
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