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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΧΑΛΚΙΔΑ ,   27/8/2018 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην ανάθεση Παροχής 

Υπηρεσίας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 

στην Τ.Κ. Λευκαντίου.  

Πιο συγκεκριμένα, λόγω του γεγονότος ότι οι σωληνώσεις του βαρυτικού δικτύου είναι 

πολυαιθυλενίου 3
ης

 γενιάς 10 atm. (για να αποφευχθεί η εισροή θαλάσσιων υδάτων), απαιτείται  η 

χρήση Μηχανής Ηλεκτροσυγκόλλησης η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις 

σωλήνων πολυαιθυλενίου (ΡΕ) καθώς και για ηλεκτρομούφες, ηλεκτροσέλλες και όλα τα 

συγκολλητά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πολυαιθυλενίου που βρίσκονται είτε υπό 

κατασκευή είτε σε λειτουργία. 

 

Είναι επείγουσα η εκτέλεση της εν λόγω Παροχής Υπηρεσίας καθότι το έργο έχει παραδοθεί και 

ήδη έχουν γίνει αιτήσεις των πολιτών για την σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο ακαθάρτων 

και επιπλέον για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

 

Το κόστος των υλικών που θα απαιτηθούν καθώς και το μηχάνημα εκσκαφής, θα το επωμιστεί η 

ΔΕΥΑΧ. 

 

Η εργασία θα περιλαμβάνει την χρήση Μηχανής Συγκόλλησης Σωλήνων Πολυαιθυλενίου, το 

προσωπικό και τα απαραίτητα εργαλεία, για την υλοποίηση δεκαπέντε (15) νέων συνδέσεων 

ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στην Τ.Κ. Λευκαντίου.  

 

Το κόστος της εν’ λόγω εργασίας, υπολογίζεται στο ποσό των € 70,00 ανά σύνδεση (πλέον 

ΦΠΑ).  

 

Η ΔΕΥΑΧ δεν διαθέτει Μηχανή Συγκόλλησης Σωλήνων Πολυαιθυλενίου.  

 

http://www.deyax.gr/
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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 

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 Παροχή Υπηρεσίας, 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 ανέρχεται στο ποσό των € 1.050,00 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 «Παροχές Τρίτων» με  K.A. 620710 «Επισκευές και 

Συντήρηση Μηχ. Αποχέτευσης Ληλαντίου με ΦΠΑ 24%» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

  

  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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