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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στις πιο κάτω 

οικοδομικές εργασίες στην περιοχή των Ούγγρων.  

 

Πιο συγκεκριμένα λόγω της υπερχείλισης της λίμνης στην εν’ λόγω περιοχή και της ταχείας ανόδου 

της στάθμης του νερού, κρίνεται απαραίτητο :  

- Να κατασκευαστεί βάση ώστε να εγκατασταθεί το Booster σε σημείο μεγαλύτερου υψομέτρου 

προκειμένου να μην καταστραφεί και να συνεχιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του για την ομαλή και 

χωρίς προβλήματα υδροδότηση της Δ.Ε. Χαλκίδας.  

Οι διαστάσεις της βάσης θα πρέπει να είναι : 4,00 Χ 4,00 Χ 0,30. 

- Να κατασκευαστεί φρεάτιο ώστε να τοποθετηθεί η ηλεκτροβάνα DN500 με τα παρελκόμενα 

εξαρτήματα που απαιτούνται σε σημείο μεγαλύτερου υψομέτρου προκειμένου να μην καταστραφεί 

και να συνεχιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του για την ομαλή και χωρίς προβλήματα υδροδότηση της 

Δ.Ε. Χαλκίδας.  

Οι διαστάσεις του φρεατίου θα πρέπει να είναι : 5,50 Χ 3,75 Χ 2,00.   

- Να κατασκευαστεί επισκέψιμο φρεάτιο απ’ όπου διέρχονται τα καλώδια Μέσης Τάσης της ΔΕΗ  

       Οι διαστάσεις του φρεατίου θα πρέπει να είναι : 1,20 Χ 1,20 Χ 0,80. 

- Να κατασκευαστεί κολόνα από μπετόν ώστε να τοποθετηθούν οι μετρητές της ΔΕΗ, σε σημείο 

μεγαλύτερου υψομέτρου.  

Οι διαστάσεις της κολόνας θα πρέπει να είναι 2,00 Χ 2,50 Χ 0,20 με σκέπαστρο διαστάσεων  

0,60 Χ 2,00.  

 

CPV : 44112000-8   Διάφορες Οικοδομικές Κατασκευές   

 

Με δεδομένο ότι : 

 

Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω Παροχής Υπηρεσίας (όπως ορίζεται στο 

άρθρο 158 του Ν. 3463/2006) για την εξασφάλιση και αδιάλειπτη υδροδότηση της Δ.Ε. Χαλκίδας.  

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΧΑΛΚΙΔΑ , 09 / 10 / 2019 
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Προτείνεται η απευθείας ανάθεση των ως άνω εργασιών, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει 

το χρηματικό 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) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 1.700,00 (χωρίς ΦΠΑ) και 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 εγκριθεί, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με  K.A. 620706 και τίτλο 

«Επισκευές & Συντήρηση έργων ύδρευσης με Φ.Π.Α. 24%» και ο Φ.Π.Α. τον Κ.Α 54006224.      

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

   

   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ  ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ  

ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ   ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
                                         

http://www.deyax.gr/
http://www.deyax.gr/

