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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Μ.Τ.) 

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ «ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ». 
 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην απ’ ευθείας 

μίσθωση ενός ειδικού τηλεσκοπικού τετραξονικού Γερανού – Παπαγάλου με ανυψωτική 

ικανότητα άνω των τριών (3) τόνων σε ύψος άνω των είκοσι (20) μέτρων, για την 

μετεγκατάσταση του εξοπλισμού ηλεκτροστασίου στην περιοχή της Παραλίμνης της λίμνης 

Υλίκη.   

Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών φαινομένων και συγκεκριμένα των έντονων βροχοπτώσεων 

και χιονοπτώσεων στην Στερεά Ελλάδα και κυρίως στην Βοιωτία, η λίμνη Υλίκη, συνεχίζει μέχρι 

σήμερα να δέχεται αμείωτα μεγάλη ποσότητα υδάτων. Η υπερχείλιση της Υλίκης καταλήγει στην 

λίμνη Παραλίμνη και προκαλεί ταχεία άνοδο της στάθμης της λίμνης αυτής.  

 

Στην δυτική όχθη της λίμνης Παραλίμνης, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από το 1996, λειτουργεί έναν 

Υποσταθμό Μέσης Τάσης και επτά (7) υδρογεωτρήσεις, οι οποίες αποτελούν το υδραγωγείο 

των Ούγγρων και τροφοδοτούν το 70% της Δ.Ε. Χαλκίδας.  

 

Επειδή η στάθμη της λίμνης  ανέρχεται ταχέως, χωρίς σημάδια ύφεσης και η χαμηλότερη 

από τις γεωτρήσεις μας καλύφθηκε αυτές τις ημέρες από τα ύδατα της λίμνης και έχει βγει εκτός 

λειτουργίας ,υπάρχει πλέον βάσιμος κίνδυνος να καλυφτεί και να τεθεί εκτός λειτουργίας ο 

Υποσταθμός Μέσης Τάσης, εάν συνεχίσει να αυξάνεται η στάθμη της λίμνης. Στην περίπτωση 

αυτή δεν θα λειτούργει καμία εκ’ των γεωτρήσεων που υφίστανται στην εν’ λόγω περιοχή με 

αποτέλεσμα την μη επαρκή υδροδότηση της Δ.Ε. Χαλκίδας.   

 

CPV : 42414100-2   Γερανοί  
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Κατόπιν τούτων είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στην μετεγκατάσταση του εξοπλισμού 

Υποσταθμού Μέσης Τάσης και του ηλεκτροστασίου από τον 1ο όροφο του κτηρίου που 

εγκατεστημένος στον 2ο όροφο του ιδίου κτηρίου.   

 

 

Ο γερανός θα απασχοληθεί για τρεις (3) ημέρες μεταφέροντας σταδιακά όλον τον 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (Πίνακα Μ.Τ., Μ/Σ, Πίνακα Χ.Τ.) και η προϋπολογιστική του δαπάνη 

ανέρχεται στο ποσό των € 1.200,00 

  

Οι ενέργειες αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα, προκειμένου να εξασφαλίσουν κατά το 

δυνατόν, την ποσοτική επάρκεια νερού της Δ.Ε. Χαλκίδας στις ακραίες αυτές συνθήκες.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της επιχείρησης του οικονομικού έτους 2019 

που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 245/2018 Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού €170.000,00 στον Κ.Α. 620706 με 

τίτλο : «Αποκατάσταση ζημιών στις υδρογεωτρήσεις της ΔΕΥΑΧ στην λεκάνη της λίμνης 

Παραλίμνη με ΦΠΑ» καθώς και πίστωση ποσού € 596.030,00 στο κεφάλαιο «ΦΠΑ Εξόδων» με 

Κ.Α. 54006224 και τίτλο : «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».    

 

 

 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε Ο Δ/ΝΤΗΣ  Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ 

  

  

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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