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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΧΑΛΚΙΔΑ , 10 / 2 / 2021 

ΑΡΜ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ  
 

    
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΘΕΝΩΝ 
 

 

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 6045 / 10-8-2020 (ΑΔΑ : ΨΟΚ946ΜΤΛΒ-ΡΙΔ) του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Δ/νση 

Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, ο Δήμος Χαλκιδέων κηρύχτηκε σε 

κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση 

των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που 

εκδηλώθηκαν στις 08 και 09/08/2020.    

Επιπλέον του ως άνω γεγονότος, ο χειμώνας που διανύουμε έχει επιβαρύνει κατά πολύ την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο δρόμος των υδρευτικών γεωτρήσεων του υδρευτικού άξονα 

Καθενών. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

1.   Η υδροδότηση της Δ.Ε. Χαλκίδας, στηρίζεται σε υδρογεωτρήσεις δύο υδρευτικών αξόνων : 

• Του υδρευτικού άξονα των Ούγγρων (λεκάνη λίμνης «Παραλίμνης») και 

• Του υδρευτικού άξονα Καθενών 

2. Το γεγονός ότι μετά από αυτοψία που έγινε από συνεργείο της ΔΕΥΑΧ διαπιστώθηκε ότι εν 

λόγω δρόμος είναι απροσπέλαστος λόγω μεγάλων νεροφαγωμάτων και φερτών υλικών,  

 

Κρίνεται απαραίτητη η προσωρινή έστω επισκευή του, ώστε σε περίπτωση που προκύψει 

η οποιαδήποτε βλάβη, να είναι βατός ο δρόμος και να υπάρχει η δυνατότητα από τα συνεργεία της 

ΔΕΥΑΧ να επέμβουν και να αποκαταστήσουν την βλάβη.   

 

Το συνολικό μήκος του δρόμου που χρήζει άμεσης επισκευής, καθαρισμού και 

αναχωμάτωσης όπου απαιτείται για τον υδρευτικό άξονα Καθενών είναι (κατά προσέγγιση) : 

1.500 μετρά μήκους.   
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Σελ 2 από2 

 «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 
Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι :  

- Ένας (1) ερπυστριοφόρος φορτωτής 963 και   

- Μια (1) νταλίκα μεταφοράς του ως άνω μηχανήματος.  

 

 

Με δεδομένο ότι : 

1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι  παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι 

γνωστές εκ των προτέρων. 

2) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της εν λόγω Παροχής Υπηρεσίας (όπως ορίζεται 

στο άρθρο 158 του ν. 3463/2006) για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης υδροδότησης της Δ.Ε. 

Χαλκίδας.   

 

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 δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 700,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει 

τον εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 221/2020 απόφαση Δ.Σ. 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με K.A. 620706 και τίτλο «Επισκευές και 

συντήρηση έργων ύδρευσης» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 54002524. 

 

    

                                                    

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

   

   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ  ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ  

ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ   ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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