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

                                    ΧΑΛΚΙΔΑ, 13 / 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 : «Λειτουργία Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού στον 

Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου» για την κάλυψη των αναγκών στο Τμήμα Η/Μ, Γραφείο  Λειτουργίας 

Η/Ε Αυτοµατισµών G.I.S.-SCADA-Νέων Τεχνολογιών 

 

Το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «Λειτουργία Τηλεελέγχου – 

Τηλεχειρισμού στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου», [CPV: 71700000-5 Υπηρεσίες παρακολούθησης 

και ελέγχου] περιλαμβάνει την εποπτεία λειτουργίας των εξωτερικών υδραγωγείων (γεωτρήσεις – 

δεξαμενές νερού) όλων των Δ.Ε. του Δήμου Χαλκιδέων μέσω του συστήματος Τηλεελέγχου - 

Τηλεχειρισμού.   

Η ως άνω Παροχή Υπηρεσίας είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία 

των εγκαταστάσεων που διασφαλίζει τον έλεγχο για την υδροδότηση, 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 (λόγω συνταξιοδότησης και ασθένειας του τακτικού προσωπικού) και είναι 

επιτακτική η ανάγκη υποβοήθησής τους από εξωτερικούς συνεργάτες στα πλαίσια της παρούσης. 

 

Το προσωπικό του αναδόχου που θα απασχολείται καθημερινά σε τρεις βάρδιες στον 

Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού θα αποτελείται από : 

- Ένα (1) Συντηρητή (με άδεια πρακτικού μηχανικού συντηρητή Γ τάξεως και άνω ή  

                                   άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 2ης ειδικότητας) και  

- Ένα (1) Ηλεκτρολόγο (με άδεια ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας 1ης ομάδας) 

http://www.deyax.gr/
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Η διάρκεια Παροχής Υπηρεσίας ορίζεται σε  έναν (1) μήνα και δεκαπέντε ημέρες (15), η 

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

είναι € 5.970,00 πλέον ΦΠΑ 24%. 

 Το μηνιαίο κόστος ανέρχεται στο ποσό των € 3.980,00 (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.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται  στο ποσό των € 5.970,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα καλύψει τις 

ανάγκες της επιχείρησης για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και δεκαπέντε (15) 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, στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με 

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

και τίτλο «ΦΠΑ Παροχ. με 24%» 

 

 

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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