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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α        ΧΑΛΚΙΔΑ, 31 / 7 / 2020  

               

    ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η  

ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ» 

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η υποβοήθηση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στην εκτέλεση εργασιών για τη 

συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης (ομβρίων και ακαθάρτων) που εκτείνονται σε όλο τον Δήμο 

Χαλκιδέων. 

Ειδικότερα, η παρούσα παροχή υπηρεσίας αφορά στην εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και 

απόφραξης του δικτύου αποχέτευσης με την χρήση του αποφρακτικού μηχανήματος καθώς και του 

βυτίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα παρέχεται συμπληρωματικά της υφιστάμενης 

από το τεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Η ΔΕΥΑΧ παρότι είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένη κατά την θερινή περίοδο αφού η κατανάλωση 

νερού παρουσιάζει πάντα αυξητικές τάσεις, δεν διαθέτει  επαρκές προσωπικό για τις ως άνω εργασίες 

λόγω χορήγησης αδειών ασθενείας,  αδειών θερινής περιόδου και λοιπών εκτάκτων αναγκών (σχετικό το 

με αρ. Πρωτ. 5529/24-7-2020 έγγραφο του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας).  

Καθίσταται λοιπόν αναγκαία και επείγουσα η παροχή υπηρεσίας με εξωτερικό συνεργάτη που θα 

διαθέσει χειριστή αποφρακτικού οχήματος με δυνατότητα οδήγησης και του βυτιοφόρου οχήματος 

(άδεια χειριστή αποφρακτικού οχήματος, άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και Π.Ε.Ι. σε ισχύ) προκειμένου 

να συνεχίσει να γίνεται απρόσκοπτα και αδιάλειπτα η συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης,  για την 

αποφυγή προφανών περιβαλλοντικών κινδύνων και κατ’ επέκταση την προστασία της δημόσια υγείας.  

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε πέντε (5) μήνες. 

Η ΔΕΥΑΧ, σε οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα 

την αντικατάσταση προσωπικού του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της εργασίας τους ή τεχνικής 

ανεπάρκειας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε όλο το διάστημα από την έναρξη μέχρι την  περάτωση 

της παροχής, ημερολόγιο εργασιών του χειριστή και ώρες απασχόλησης. Χρόνος απασχόλησης  

προσδιορίζεται πρωινή και απογευματινή βάρδια με βάση το νόμιμο ωράριο εργασίας. Ο εργαζόμενος 

του αναδόχου οφείλει να παρουσιάζεται στις εγκαταστάσεις του συνεργείου της ΔΕΥΑΧ (Κιμώλου) 

όπου είναι και ο χώρος από τον οποίο θα παραλαμβάνει τα ανωτέρω οχήματα  και στον οποίο θα τα 

παραδίνει. Κατά την αρχή και το τέλος της βάρδιας του οφείλει να ελέγχει το κάθε όχημα που χειρίζεται, 
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έτσι ώστε να καταγράφει τυχόν δυσλειτουργίες τις οποίες θα αναφέρει στο ημερολόγιο εργασιών του. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό της εν λόγω παροχής υπηρεσίας κινητό τηλέφωνο (τον 

οποίο σαφώς βαρύνει η δαπάνη). 

Ο εκτελών την παροχή υπηρεσίας υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο προστασίας και 

ασφάλειας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης στα μηχανήματα ή οχήματα που χειρίζεται και 

είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε μηχανήματα ή οχήματα 

που θα προκληθούν από πράξεις η παραλείψεις του υπαλλήλου του κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Είναι αυτονόητο ότι κατά το ωράριο της εργασίας του είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση του 

ΚΟΚ και των λοιπών διατάξεων οδικής κυκλοφορίας, καθώς και για κάθε ζημία ή βλάβη που τυχόν 

προκληθεί από υπαιτιότητα του. 

 

Θέματα υγιεινής και ασφάλειας για το προσωπικό του  είναι αποκλειστικά ευθύνη του αναδόχου 

και επίσης είναι υποχρεωμένος να παρέχει στο προσωπικό του όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής 

προστασίας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν με ευθύνη του. 

 

Η προ εκτιμώμενη δαπάνη για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ»  ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και θα 

εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016.  

 

Η δαπάνη που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 € χωρίς ΦΠΑ θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2020 που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 249/2019 

Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη 

πίστωση ποσού 83.000,00 €, στον Κ.Α. 620708 με τίτλο «Επισκευές & Συντήρηση έργων ακαθάρτων» 

καθώς και πίστωση ποσού   670.128,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 54006224 και τίτλο 

«ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».   

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ. 
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