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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

T E X N I K H   Τ Π Η Ρ Δ  Ι Α                                      ΥΑΛΚΙΓΑ , 11 / 7 / 2019 

ΑΡΜ.: ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΠΩΝΗ  
 

     ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η   Δ Κ Θ Δ  Η 

ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΙ Γ.Δ. ΣΟΤ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΛΚΙΓΔΩΝ 

 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο αθνξά ηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ θαζαξηζκό θξεαηίσλ 

απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ θαη’ ππόδεημε ηεο Τπεξεζίαο ζηηο Δ.Ε. ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Δήκνπ 

Υαιθηδέσλ. 

 

 Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ην άλνηγκα ησλ εζραξώλ ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο (ησλ δηθηύσλ 

αγσγώλ νκβξίσλ πδάησλ), ηνλ θαζαξηζκό ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ εζραξώλ, ηελ απνθνκηδή ησλ θεξηώλ 

πιηθώλ ζε ζαθνύιεο θαη δηάζεζε ζε ρώξν επηηξεπόκελεο απόξξηςεο, ην αζβέζησκα ησλ θξεαηίσλ, ηέινο 

δε ηελ αζθαιή επαλαηνπνζέηεζε ησλ εζραξώλ ησλ θξεαηίσλ, αλεμαξηήησο ηύπνπ εζράξαο θαη θξεαηίνπ 

πδξνζπιινγήο.  

 

 H εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ απνθπγή πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ ζε 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δεκόζηα πγεία. 

  

 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο είλαη επείγνπζα ε αλάγθε γηα ηε ζπληήξεζε θαη ην θαζαξηζκό ησλ  

θξεαηίσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ζηηο Δ.Ε. ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Δήκνπ Υαιθηδέσλ. 

 Η Δ.Ε.Τ.Α.Υ. δελ δηαζέηεη ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο,  ιόγσ  ηεο 

αύμεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη ζε όιν ηνλ Καιιηθξαηηθό Δήκν. 

 

Η πξνεθηηκώκελε δαπάλε γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ θαζαξηζκό 850 θπεαηίων αποσέηεςζηρ 

ομβπίων ςδάηων ζηηο Δ.Ε. ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Δήκνπ Υαιθηδέσλ, αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ € 

5.950,00 (ρσξίο Φ.Π.Α.), ήηνη € 7,00 ανά θπεάηιο.  

 

CPV : 90470000-2 – ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΑΠΟΥΕΣΕΤΕΩΝ 
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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

Η  δαπάλε ζπλνιηθνύ πνζνύ € 5.950,00 (ρσξίο ΦΠΑ) ζα βαξύλεη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο 

Επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2019 πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 245/2018 Απόθαζε Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ. 

όπσο έρεη εγθξηζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζην θεθάιαην «Παποσέρ ηπίηων», ζηελ εγγεγξακκέλε  

πίζησζε κε Κ.Α. 620707, κε ηίηιν «Δπιζκεςέρ & ςνηήπηζη έπγων αποσέηεςζηρ ομβπίων», και ο 

ΦΠΑ ζα βαξύλεη ζην θεθάιαην «Φ.Π.Α. εξόδων»  ηον Κ.Α. 54006224 κε ηίηιν «Φ.Π.Α. Παποσών 

Σπίηων με Φ.Π.Α 24%». 
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