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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 επισκευή καταθλιπτικού χαλύβδινου αγωγού ύδρευσης της Γεώτρησης Γ2 στην περιοχή της 

Παραλίμνης όπου βρίσκονται οι γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΧ και αποτελούν τον υδρευτικό άξονα για την 

υδροδότηση της Δ.Ε. Χαλκίδας.   

 

Πιο συγκεκριμένα κατά τις χωματουργικές εργασίες που πραγματοποιούνταν στην εν’ λόγω 

περιοχή για την προστασία των γεωτρήσεων λόγω της ανύψωσης στάθμης της Παραλίμνης και 

υπερχείλισης της, τραυματίστηκε ο χαλύβδινος καταθλιπτικός αγωγός DN 250 της Γεώτρησης Γ2 

και χρήζει άμεσης επισκευής.   

 

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 επισκευής (όπως ορίζεται στο άρθρο 

158 του ν. 3463/2006) ώστε να αποκατασταθεί η έκτακτη βλάβη του καταθλιπτικού αγωγού DN 250 

και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αδιάλειπτη και ομαλή υδροδότηση της Δ.Ε. Χαλκίδας.  

 

Προτείνεται η απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης του αγωγού 

ύδρευσης DN 250 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. 245/2018 Απόφαση 

Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει εγκριθεί, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με  K.A. 620702 και τίτλο 

«Επισκευές και Συντήρηση Η/Μ Ύδρευσης» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224. 
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