
 

                                                                         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

                             

                                            ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 

 

 Νεοφύτου  69,  Τ.Κ. : 34100  Χαλκίδα Τηλ.:  22210 20440-29995-88986, Fax : 22210 86758  Ιστοσελίδα:www.deyax.gr 
 

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

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

                                    ΧΑΛΚΙΔΑ, 16 / 9 / 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 : «Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης από Φ20 έως 

Φ32» για την κάλυψη των αναγκών στο Τμήμα Ύδρευσης, Γραφείο συνδέσεων δικτύου ύδρευσης.  

 

Το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης 

από Φ20 έως Φ32», [CPV: 65111000-4  Διανομή Πόσιμου Νερού] περιλαμβάνει την τοποθέτηση 

σαράντα (40) νέων παροχών ύδρευσης από σωλήνα πολυαιθυλενίου, διαμέτρου Φ20 έως Φ32 και 

μήκους έως δέκα (10) μέτρα σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Χαλκιδέων.  

Η Προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την τοποθέτηση των ως άνω παροχών θα γίνει 

από την ΔΕΥΑΧ.  

 

Η ως άνω Παροχή Υπηρεσίας είναι αναγκαία για την συνεχή παροχή των υπηρεσιών προς 

τους Δημότες και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

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

παραπάνω εργασιών λόγω πληθώρας βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης. Τα συνεργεία απασχολούνται με 

την αποκατάσταση αυτών ενώ παράλληλα συσσωρεύονται και νέες αιτήσεις για την σύνδεση 

ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης.  

Έτσι λοιπόν προκύπτει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη υποβοήθησής τους από εξωτερικούς 

συνεργάτες στα πλαίσια της παρούσης. 

 

Το κόστος κατασκευής νέας παροχής ύδρευσης όπως ορίζεται πιο πάνω ανέρχεται στο  

ποσό των : € 85,00 ανά Παροχή.  
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Η συνολικά εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι € 3.400,00 (€ 85,00 Χ 40) πλέον ΦΠΑ 

24% και η χρηματοδότηση θα είναι από Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑΧ.  

  

Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω Παροχής Υπηρεσίας 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.  

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται  στο ποσό των € 3.400,00 (χωρίς ΦΠΑ).  

 

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, στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με 

Κ.Α. 620706 και τίτλο : «Επισκευές και συντήρηση έργων ύδρευσης»  και τον Κ.Α. 54006224.   

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

 

 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

http://www.deyax.gr/

