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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

ΑΥΛΙΔΑΣ της Δ.Ε ΑΥΛΙΔΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ’  

 

 

Το φαινόμενο πτώσης της πίεσης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες στο Δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ στην 

Παραλία Αυλίδας, καθιστά το υφιστάμενο δίκτυο απαρχαιωμένο και ανεπαρκές για το σημερινό μέγεθος 

του οικισμού. 

 

Προτείνεται η σύμβαση  με φυσικό ή νομικό πρόσωπο- με εμπειρία στα υδραυλικά έργα και τα 

δίκτυα κοινής ωφέλειας με τουλάχιστον   τρεις αντίστοιχες συμβάσεις μέσα στο τελευταίο έτος,  ώστε  ο 

αντισυμβαλλόμενος να συνδράμει την υπηρεσία μας προκειμένου να συντάξουμε τους  αντίστοιχους 

φακέλους: ωρίμανσης της πρότασης, πρότασης χρηματοδότησης και παρακολούθησης του φακέλου στο 

στάδιο της αξιολόγησης του από τις ελέγχουσες αρχές.  

   

     Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την προαναφερόμενη παροχή ανέρχεται συνολικά στο ποσό  των  

7.042,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και έχει CPV : 71340000-3 «Ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού». 

Το πιο πάνω ποσό είναι μικρότερο από 20.000 άνευ ΦΠΑ, συνεπώς δύναται να ανατεθεί με τη 

διαδικασία του Άρθρου 328  του Ν4412/2016 με μέγιστο ποσό ανάθεσης το ποσό των 7.042,00 €, χρόνο 

ισχύος της σύμβασης τους 2 μήνες και τουλάχιστον δύο φυσικές παρουσίες ανα εβδομάδα στην τεχνική 

υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ. 

 

Η  δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης του έτους 2019 που έχει εγκριθεί με την 

υπ’ αριθμ. 245/18 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., με τις τροποποιήσεις που ισχύουν, στο κεφάλαιο «Παροχές 

τρίτων», στην εγγεγραμμένη  πίστωση  με Κ.Α. 610000 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών 

Συμβούλων με ΦΠΑ 24%» και ο ΦΠΑ τον Κ.Α. 54006124.  

 

ΣΥΝ: 1 έγγραφο 

                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

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

 

 

 

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ                                                               ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                                            ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                               
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