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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

T E X N I K H   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  ΧΑΛΚΙΔΑ , 10 / 11 / 2020 

  

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην απευθείας ανάθεση 

Παροχής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση βλάβης σε κεντρικό χαλύβδινο αγωγό ύδρευσης 

διατομής DN 700 στην περιοχή «Λουκίσια»  Δ.Ε. Ανθηδώνας. 

 

Λόγω του υλικού κατασκευής του αγωγού (μεταλλικός), ο εκτελών την εργασία πρέπει να 

διαθέτει εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό αποτελούμενο από έναν αδειούχο 

ηλεκτροσυγκολλητή και έναν αδειούχο υδραυλικό. Επίσης πέραν των εργαλείων, αναλώσιμων και 

μηχανών ηλεκτροσυγκόλλησης, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα προετοιμασμένα ελάσματα και 

εξαρτήματα ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε βλάβη αποκαλυφθεί και σε οποιοδήποτε σημείο. 

 

Η αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να εκτελεστεί άμεσα και κατά τις νυκτερινές ώρες 

ώστε να μην προκύψει σοβαρό πρόβλημα από την ενδεχόμενη διακοπή υδροδότησης.      

 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

Με δεδομένο ότι : 

 

http://www.deyax.gr/
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1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι  παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι γνωστές 

εκ των προτέρων και 

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

άρθρο 158 του ν. 3463/2006) ώστε να αποκατασταθεί η έκτακτη βλάβη του κεντρικού αγωγού σε 

και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αδιάλειπτη υδροδότηση της Δ.Ε. Ανθηδόνας.  

 

Προτείνεται η απευθείας ανάθεση για την εν λόγω Παροχή Υπηρεσίας που αφορά την 

αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών του κεντρικού μεταλλικού αγωγού ύδρευσης 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). 

 

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 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., στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με  K.A. 620706 «Επισκευές & Συντήρηση 

Έργων Ύδρευσης» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224. 

  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

  

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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