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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΧΑΛΚΙΔΑ ,   20 / 5 / 2020 

  

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση προκειμένου να προβούμε στην ανάθεση εκτέλεσης των 

παρακάτω εξειδικευμένων υποβρύχιων εργασιών :  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔ. ΚΟΣΤΟΣ 

1 Ρύθμιση δικλείδας Γεώτρησης Γ4 Ούγγρων (μέσα στην Παραλίμνη)  € 300,00 

2 
Αναγνώριση και απομάκρυνση τμήματος αγνώστου αγωγού Φ110 στον 

δίαυλο Χαλκίδας 
€ 200,00 

3 Επιθεώρηση – βιντεοσκόπηση αγωγού αποχέτευσης  € 400,00 

4 
Επιθεώρηση τριών (3) αγωγών ύδρευσης στην περιοχή Σουβάλας - 

Κανήθου 
€ 500,00 

5 
Επισκευή διαρροής αγωγού ύδρευσης Φ315 με τοποθέτηση ειδικού 

επισκευαστικού τεμαχίου 
€ 700,00 

6 
Απεμπλοκή βάσης αγκύρωσης από τον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης και 

απομάκρυνση σημαδούρας στον δίαυλο Χαλκίδας  
€ 700,00 

ΣΥΝΟΛΟ :  € 2.700,00 

 

Είναι κατεπείγουσα η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών για την εξασφάλιση της ομαλής και 

αδιάλειπτης υδροδότησης της Δ.Ε. Χαλκίδας.  

 

Οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένους δύτες και σκάφος επιφανειακής υποστήριξης 

εξοπλισμένο με αεροσυμπιεστή.  

 

Το υφιστάμενο προσωπικό της ΔΕΥΑΧ δε δύναται να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη ανάγκη, 

διότι δεν απασχολούνται εργαζόμενοι με την αντίστοιχη ειδικότητα. 

 

Ο εκτελών την εργασία είναι υπεύθυνος και  υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους 

κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για το προσωπικό , τον 

εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει. 

 

http://www.deyax.gr/


 

                                                                         

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» 

Ο εκτελών την εργασία υποχρεούται να λαμβάνει  κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και είναι 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και 

εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλήψεις των υπαλλήλων του 

ή ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό , κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση για την ως άνω Παροχή Υπηρεσίας, διότι η συνολική 

δαπάνη δεν υπερβαίνει 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). 

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 2.700,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον εν’ 

ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 249/2019 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 

όπως έχει τροποποιηθεί και εγκριθεί, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με  K.A. 620706 

«Επισκευές και Συντήρηση Έργων Ύδρευσης με ΦΠΑ 24% » και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ 

  

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ  

ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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