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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

   Χαλκίδα       26/06/2020 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΧΑΡΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟ, 

ΒΑΣΗΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ 2 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛ/ΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙ 

Υπάρχει άμεση ανάγκη: α) Στην οδό Πάττα στη Ν. Λάμψακο Δ.Ε. Ληλαντίων για 
κατασκευή νέας μεταλλικής σχάρας αποχ. ομβρίων, β) στο  Δημαρχείο Χαλκίδας στην οδό 
Φαρμακίδου για αντικατάσταση της βάσης εσχαρών ομβρίων (λόγω σημαντικής φθοράς της 
υπάρχουσας) και γ) στο αντλιοστάσιο Λυμάτων στο Λευκαντί για κατασκευή 2 νέων 
μεταλλικών καλυμμάτων.  

Συγκεκριμένα χρειάζεται: 
α) Κατασκευή μεταλλικής εσχάρας στην οδό Πάττα στη Ν. Λάμψακο. 
β) Κατασκευή βάσης για εσχάρες αποχ. ομβρίων από γωνία 100Χ100Χ10mm, διαστάσεων 

80 Χ150εκ., με περιμετρικές βάσεις στήριξης και τοποθέτηση αυτής έξω από την είσοδο του 
Δημαρχείου Χαλκίδας οδού Φαρμακίδου. 

γ) Κατασκευή δύο καλυμμάτων από λαμαρίνα 5mm με διαμόρφωση οπής για τον 
εξαερισμό τους, για το Αντλιοστάσιο λυμάτων στο Λευκαντί Δ.Ε. Ληλαντίων. 

H Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν διαθέτει καλύμματα και εσχάρες φρεατίων και στην προκειμένη 
περίπτωση πρέπει να γίνουν ειδικές κατασκευές. 

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την προαναφερόμενη κατασκευή νέας μεταλλικής σχάρας 
αποχ. ομβρίων στην οδό Πάττα, την κατασκευή βάσης εσχαρών στο Δημαρχείο οδού 
Φαρμακίδου και την κατασκευή δύο νέων μεταλλικών καλυμμάτων στο Αντλιοστάσιο Λυμάτων 
Λευκαντίου, με την προμήθεια των υλικών, ανέρχεται μέχρι του ποσού των 600,00 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.)  

Η  δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης του έτους 2020, που έχει 
εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 249/19 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων», κατά 75% στην εγγεγραμμένη  πίστωση με Κ.Α. 620707 στον 
τίτλο «Επισκευές & Συντήρηση έργων αποχέτευσης ομβρίων» και κατά 25% στην 
εγγεγραμμένη  πίστωση με Κ.Α. 620710 στον τίτλο «Συντήρηση & Λειτουργία Αντλιοστασίων 

αποχέτευσης».  
Η δαπάνη για τον Φ.Π.Α. θα βαρύνει στο κεφάλαιο «Φ.Π.Α. εξόδων»  τον Κ.Α. 

54006224 με τίτλο «Φ.Π.Α. Παροχών Τρίτων με Φ.Π.Α. 24%». 
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              Ο                         Ο 
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