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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  ΧΑΛΚΙΔΑ , ___ / 6 / 2019 

 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην επισκευή ενός 

χορτοκοπτικού μηχανήματος και μιας ηλεκτρογεννήτριας ισχύος 5KW του τμήματος Ύδρευσης Δ.Ε. 

Αυλίδας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, το συνεργείο ύδρευσης Δ.Ε. Αυλίδας διαθέτει ένα χορτοκοπτικό 

μηχάνημα για την συντήρηση των χώρων πρασίνου στα αντλιοστάσια και δεξαμενές ύδρευσης. Στο 

μηχάνημα αυτό παρουσιάστηκε βλάβη και είναι απαραίτητο να μεταβεί σε συνεργείο.  

Στο συνεργείο διαπιστώθηκε ότι είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί το καρμπυρατέρ με 

καινούργιο.  

Εκτιμώμενο κόστος ανταλλακτικών και εργασίας : € 60,00 (χωρίς ΦΠΑ) 

 

Επίσης διαθέτει μια ηλεκτρογεννήτρια η οποία λόγω διαφόρων προβλημάτων που 

παρουσιάζει κατά την λειτουργία της, κρίνεται απαραίτητο να μεταβεί σε συνεργείο. 

Στο συνεργείο  διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνει καθαρισμός του καρμπυρατέρ, του 

συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου και να αλλαχτούν τα λάδια.  

Εκτιμώμενο κόστος ανταλλακτικών και εργασίας : € 40,00 (χωρίς ΦΠΑ) 

 

Η  επισκευή κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 50800000-3  Διάφορες Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης 

 

Με δεδομένο ότι είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι  παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού 

δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων συντρέχει επείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της επισκευής 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)). 

http://www.deyax.gr/
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση για την ως άνω επισκευή, 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 δε θα υπερβαίνει το ποσό των € 100,00  (χωρίς ΦΠΑ) θα βαρύνει τον 

Προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2019 που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 

245/2018 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον Κ.Α. 620702 με τίτλο 

«Επισκευές και Συντήρηση Η/Μ Ύδρευσης Αυλίδας» και τον Κ.Α. 54006224 με τίτλο «ΦΠΑ 

Παροχών Τρίτων με 24%».     

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ 

  

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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