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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

T E X N I K H   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  ΧΑΛΚΙΔΑ , ___/6/2018 

  

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην απευθείας ανάθεση 

για την αποκατάσταση υλικών ζημιών που προκληθήκαν από την κλοπή του παροχικού καλωδίου 

ηλεκτροδότησης των Booster του διυλιστηρίου Λουκισίων.  

 

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση των υλικών και 

την δυνατόν εξασφάλιση ότι δεν θα επαναληφτεί αυτό το φαινόμενο, είναι οι παρακάτω :   

 

 Τοποθέτηση 55 πλακών πεζοδρομίου διαστάσεων 50 Χ 50 για την κάλυψη του καναλιού 

καλωδίων 

 Εκσκαφή σκάμματος, εγκιβωτισμός καλωδίου μήκους 30 m και κάλυψη αυτού με μπετό 

 Εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης λαμαρινών και μπετόβεργων, όπου απαιτείται 

 Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 1,10 Χ 2 μέτρα από κοιλοδοκούς, πλάκες πεζοδρομίου και 

μπετό. 

  

Αναφέρεται ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δε διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμό και 

προσωπικό για την προαναφερόμενη εργασία.  

 

Με δεδομένο ότι : 

1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι  παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι γνωστές 

εκ των προτέρων και 

2) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω αποκατάστασης υλικών ζημιών (όπως 

ορίζεται στο άρθρο 158 του ν. 3463/2006) ώστε να μην επαναληφτεί το φαινόμενο αυτό και να 

συνεχιστεί απρόσκοπτα η αδιάλειπτη υδροδότηση της Δ.Ε. Χαλκίδας.  

 

Προτείνεται η απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών από την κλοπή 

του παροχικού καλωδίου στο διυλιστήριο Λουκισίων, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το 

χρηματικό 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 € 500,00 (χωρίς ΦΠΑ) 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 εγκριθεί, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με  K.A. 620706 και τίτλο 

«Επισκευές και Συντήρηση Έργων Ύδρευσης με ΦΠΑ 24%» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224.  

 
 

                                                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                     Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

                                                              Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                      

    

       ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ                                ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ                                    ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

      ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                           ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                      ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                                          

http://www.deyax.gr/

