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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ 
CPV : 34928200 Περιφράξεις  

 
Η παρούσα Έκθεση Αναγκαιότητας συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην απ’ 

ευθείας ανάθεση για την κατασκευή περίφραξης της δεξαμενής νερού «Βελήμπαμπα» επι της οδού 

Ιατρίδου στην Δ.Ε. Χαλκίδας.  

Πιο συγκεκριμένα, η περίφραξη θα τοποθετηθεί περιμετρικά της εν λόγω δεξαμενής  

 

Η περίφραξη θα είναι συνολικού μήκους 28m και ύψους 2m., η οποία θα αποτελείται καθ’ όλο το 

μήκος το μήκος της από κοιλοδοκούς 40Χ40 και πλέγμα με μάτι 10Χ5.  

Επιπλέον, θα κατασκευαστεί μια δίφυλλη πόρτα μήκους 3m και μια μονόφυλλη ανοιγόμενη 

πόρτα μήκους 1m των οποίων τα πλαίσια θα αποτελούνται από κοιλοδοκό 60Χ60mm.  

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την περίφραξη, θα είναι γαλβανισμένα.  

  

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. 

 

Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα βάσει του 

Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός του κατεπείγοντος της εκτέλεσης της. 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α                                    ΧΑΛΚΙΔΑ , 4 / 2 / 2021 

  

 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 2.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον 

εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 221/2020 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως 

έχει εγκριθεί, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» , στον K.A. 620701 και τίτλο : «Επισκευές & 

Συντήρηση κτιρίων & Εγκ/σεων με Φ.Π.Α. 24%» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224. 

  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

  

  

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
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