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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α                                               ΕΠΕΙΓΟΝ 

                                    ΧΑΛΚΙΔΑ, 26/06/2019   
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η   Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ 
 

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

ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Χαλκίδας» για την 

κάλυψη των αναγκών στο τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης Αντλιοστασίων Αποχέτευσης και το 

τμήμα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου έως ότου ολοκληρωθεί η εν’ 

εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου.    

 

Πιο συγκεκριμένα, παρότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για την 

Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο : «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Χαλκίδας»,  [Κωδικός 

ΕΣΗΔΗΣ 75788], η οποία διαδικασία καθίσταται χρονοβόρα λόγω αναμονής των απαραίτητων 

εγκρίσεων σε κάθε στάδιο και αναμονής για την υποβολή τυχών ενστάσεων ή προσφυγών σε κάθε 

στάδιο, οι αυξημένες ανάγκες οι οποίες οφείλονται σε πλήθος βλαβών που προξενήθηκαν το 

προηγούμενο διάστημα από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, 

πλημμυρικά φαινόμενα) και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, καθιστά επείγουσα την ανάδειξη 

Παρόχου έως την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας καθώς οι ανάγκες των συνεργείων της 

Υπηρεσίας είναι άμεσες, αδιάλειπτες και επιτακτικές.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 236, παρ 10 του Ν4412/2016 , κατά παρέκκλιση από τα 

προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις 

για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη 

αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για 

προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων 

που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των 

τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών 

αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.   

 

http://www.deyax.gr/
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Το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Δ.Ε. 

Χαλκίδας», περιλαμβάνει την υποβοήθηση με κατάλληλο προσωπικό του αναδόχου στην 

εκτέλεση εργασιών συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας στο Τμήμα Η/Μ 

Αποχέτευσης και τον χειρισμό του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού στον κεντρικό 

σταθμό ελέγχου βάσει οδηγιών και προγραμματισμού από την Υπηρεσία.  

Οι αναφερόμενες εργασίες συντήρησης είναι αναγκαίες για την αδιάλειπτη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεχή παροχή των 

υπηρεσιών προς τους Δημότες. 

Το προσωπικό της Επιχείρησης στην παρούσα φάση δεν επαρκεί για την εκτέλεση των 

παραπάνω εργασιών και είναι επιτακτική η ανάγκη υποβοήθησής τους από εξωτερικούς συνεργάτες 

στα πλαίσια της παρούσης. 

Η δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσίας θα παρέχεται συμπληρωματικά της υφιστάμενης από 

το τεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑΧ .  

Το προσωπικό του αναδόχου που θα απασχολείται επί τόπου των Η/Μ εγκαταστάσεων 

αρμοδιότητας ΔΕΥΑΧ θα περιλαμβάνει : 

- Ένα (1)  Συντηρητή για το Τμήμα Η/Μ Αποχέτευσης  

- Δύο (2) ανειδίκευτους εργάτες για το Τμήμα Η/Μ Αποχέτευσης  

- Τρείς  (3) Συντηρητές ή Ηλεκτρολόγους για το Σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού στον 

κεντρικό σταθμό ελέγχου.   

Επιπλέον πρέπει να διαθέτει υποστηρικτικά:  

- Έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό, απόφοιτο ΑΕΙ (Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο ή 

Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο), υπεύθυνο για το προσωπικό του, ο οποίος θα διαθέτει κατ’ 

ελάχιστον εμπειρία τρία έτη στην συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Αποχέτευσης και ο οποίος 

σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος (εργάσιμες ώρες) ή αυτόνομα (έκτακτη 

συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες) θα έχει την ευθύνη 

εκτέλεσης της εργασίας.  

- Τεχνικό Ασφαλείας που θα ορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

http://www.deyax.gr/
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Η διάρκεια Παροχής Υπηρεσίας ορίζεται σε  έναν μήνα και δεκατέσσερις ημέρες, η 

χρηματοδότηση από Ίδιους Πόρους ΔΕΥΑΧ και η συνολικά εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

είναι € 19.800,00 πλέον ΦΠΑ 24%. 

 Το μηνιαίο κόστος ανέρχεται στο ποσό των € 13.500,00 (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Με τη συγκεκριμένη ανάθεση δεν πραγματοποιείται υπέρβαση του 20%, της εγκεκριμένης 

μελέτης 5/2019  που αφορά στην εν λόγω παροχή υπηρεσιών και είναι συνολικού Προϋπολογισμού       

€ 162.000,00 (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση διότι η 

δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο σύμφωνα με το άρθρο 328 παρ.1  του ν. 4412/2016  (ΦΕΚ  

Α΄ 147/08-08-2016) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 236 του ν. 4412/2016.  

 

Δεδομένου ότι : 

- η τρέχουσα Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσίας λήγει στις 19/7/2019 και  

- η εκτίμηση για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την νέα Παροχή 

Υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Αυγούστου, 

 

Εκτιμάται ότι :    

- Η συνολική δαπάνη ανέρχεται  στο ποσό των € 19.800,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα καλύψει τις 

ανάγκες της επιχείρησης για χρονικό διάστημα ενός μήνα και δεκατεσσάρων ημερών.   

- 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 τροποποιηθεί και ισχύει, στους Κ.Α. 620702, 620710  

& 54006224. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                         

ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

 

  

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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