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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

   Χαλκίδα       24/09/2019 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΝΤΑΘΙ ΚΑΙ  

ΑΛΣΥΛΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ  

Στην περιοχή Οντάθι Χαλκίδας υπάρχει άμεση ανάγκη για κατασκευή νέας μεταλλικής 
σχάρας αποχ. ομβρίων μήκους 20μ.,  στο Αλσύλιο Κανήθου  αντικατάσταση δύο σχαρών (μετά 
από κλοπή των υφιστάμενων), καθώς και επισκευή πόρτας και στήριξης καλυμμάτων στην 
Δεξαμενή Ν. Λαμψάκου  (λόγω σημαντικής φθοράς τους).  

Συγκεκριμένα χρειάζεται: 
α) Κατασκευή μεταλλικής εσχάρας διαστάσεων 20μ. Χ 0,20μ, με βάση στήριξης από γωνιά 

30Χ30 και οι σχάρες από λάμα 6Χ30  στο Οντάθι Χαλκίδας. 
β) Αντικατάσταση 2 εσχαρών αποχ. ομβρίων, διαστάσεων 1,00μ. Χ0,30 , στο Αλσύλιο 

Κανήθου Χαλκίδας. 
γ) Επισκευή της πόρτας και στήριξη καλυμμάτων, στη Δεξαμενή Νέας Λαμψάκου. 
 

H Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν διαθέτει καλύμματα και εσχάρες φρεατίων και στην προκειμένη 
περίπτωση πρέπει να γίνουν ειδικές κατασκευές. 

 

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την προαναφερόμενη κατασκευή νέας μεταλλικής σχάρας 
αποχ. ομβρίων μήκους 20μ. στο Οντάθι Χαλκίδας, την αντικατάσταση δύο σχαρών στο Αλσύλιο 
Κανήθου και της επισκευής πόρτας και στήριξη καλυμμάτων στη Δεξαμενή Νέας Λαμψάκου, με 
την προμήθεια των υλικών, ανέρχεται μέχρι του ποσού των 850,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)  

 
Η  δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης του έτους 2019, που έχει 

εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 245/18 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων», κατά 90% στην εγγεγραμμένη  πίστωση με Κ.Α. 620707 στον 
τίτλο «Επισκευές & Συντήρηση έργων αποχέτευσης ομβρίων» και κατά 10% στην 
εγγεγραμμένη  πίστωση με Κ.Α. 620702 στον τίτλο «Επισκευές & Συντήρηση Η/Μ ύδρευσης».  

 
Η δαπάνη για τον Φ.Π.Α. θα βαρύνει στο κεφάλαιο «Φ.Π.Α. εξόδων»  τον Κ.Α. 

54006224 με τίτλο «Φ.Π.Α. Παροχών Τρίτων με Φ.Π.Α. 24%». 
 

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
              Ο                         Ο 

                         ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                        Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
 
 
 
   ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ                ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
                 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.)                          ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

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

