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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 

 

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται, προκειμένου να προβούμε σε άμεση επέμβαση 

στο στέγαστρο της αφυδατωμένης ιλύος της Εγκατάστασης του Κέντρου Λυμάτων 

Χαλκίδας.  

Στην εγκατάσταση του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας υπάρχει Χώρος Προσωρινής 

Αποθήκευσης Αφυδατωμένης Ιλύος ο οποίος είναι σκεπασμένος με κυματιστή λαμαρίνα 

επικαλύψεων. Λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου, η στήριξη των λαμαρίνων έχει 

αποδυναμωθεί με τον καιρό και με την ένταση του αέρα που υπήρχε τις προηγούμενες 

μέρες, κάποιες λαμαρίνες έχουν αποκολληθεί  και κάποιες κρέμονται πάνω στην σκεπή 

και είναι έτοιμες για αποκόλληση. Η επέμβαση είναι κατεπείγουσα λόγω του γεγονότος 

ότι οι λαμαρίνες αν αποκολληθούν είναι επικίνδυνες για το προσωπικό και την 

εγκατάσταση (να καταστρέψουν αγωγούς μεταφοράς ιλύος ή αερίου με εξαιρετικά 

δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον. 

Απαιτείται η επέμβαση στο στέγαστρο διαστάσεων περίπου 20Χ14= 280m2 όπου θα 

πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες. 

- Απομάκρυνση των λαμαρινών που έχουν αποκολληθεί, συγκρατούνται πάνω στο 

σκέπαστρο και είναι έτοιμες να πέσουν. 

- Επιδιόρθωση λαμαρινών που μπορούν να παραμείνουν στην κατασκευή. 

- Χρήση φορτηγού καλαθοφόρου οχήματος, το οποίο θα παραμείνει επί 15μέρου 

στις εγκαταστάσεις του Κ.Λ.Χ. στην Νησίδα Πασσά. 

Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  

50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

 

http://www.deyax.gr/
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        Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 

158 του ν. 3463/2006, προτείνεται η  εκτέλεσή της να γίνει με απευθείας ανάθεση διότι η 

δαπάνη δεν υπερβαίνει τα  χρηματικά όρια που καθορίζονται στο άρθρο 328 παρ. 1 του ν. 

4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)). 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις 

αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 

πληρωμή του οικονομικού φορέα, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 

Η δαπάνη που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 700,00 € θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2018 που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 

162/2018 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση, στον 

Κ.Α. 620714 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση Κ.Λ.Χ. με Φ.Π.Α. 24%» καθώς και 

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

Τρίτων με 24%».     

 

                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

             Η ΥΠ. ΛΕΙΤ. ΚΑΙ ΣΥΝΤ.                                         Ο Δ/ΝΤΗΣ 
                                                                                                                        Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

                           
             ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ                         
 
                                                                                           ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
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