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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

O Δήμος Χαλκιδέων έχει προβεί στην κατασκευή του έργου για την επέκταση της 

πεζοδρόμησης επί της οδού Αβάντων στη Χαλκίδα. Κατά την εκτέλεση του ως άνω έργου 

απαιτούνται παρεμβάσεις  στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης που τις δρομολογεί η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Πιο συγκεκριμένα, θα χρειαστεί η κατασκευή και τοποθέτηση κολλεκτέρ Φ63 PPR με δύο (2) 

εισόδους 1΄΄ και 21 εξόδους ½ ΄΄  με σφαιρικές δικλείδες, προμήθεια σφαιρικών κρουνών και 

εξαρτημάτων για τη σύνδεση πολυστρωματικών σωλήνων καθώς και εργασίες δοκιμών. 

 Το ως άνω κολλεκτέρ δεν μπορεί να βρεθεί στο ελεύθερο εμπόριο και απαιτεί ιδιοκατασκευή 

από έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνίτη με ειδικές τεχνικές γνώσεις και τη χρήση κατάλληλων 

μηχανημάτων. 

Η προρρηθείσα δαπάνη εκτιμάται ότι δε θα υπερβεί το ποσό των 990,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Με δεδομένο ότι είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι  παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν 

κατά την εκτέλεση του έργου για την πεζοδρόμηση της οδού Αβάντων από το Δήμο Χαλκιδέων, 

αφού δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων,  συντρέχει επείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω 

δαπάνης για να μην ανασταλεί η κατασκευή του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 3463/2006, 

και προτείνεται η  εκτέλεσή της να γίνει με απευθείας ανάθεση διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα  

χρηματικά όρια που καθορίζονται στο άρθρο 328 παρ. 1 του ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)). 

Η συνολική δαπάνη ποσού  € 1.227,60  (με ΦΠΑ) θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της 

επιχείρησης οικονομικού έτους 2020 που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 249/2019 Απόφαση 

Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον Κ.Α. 620706 με τίτλο «Επισκευές και 

Συντήρηση έργων ύδρευσης Χαλκίδας» και τον Κ.Α. 54006224 με τίτλο «ΦΠΑ Παροχών 

Τρίτων με 24%».     
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