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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ       Χαλκίδα,       22/03/2021 
 
 

ΠΡΟΣ: ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ-ΑΥΛΙΔΑΣ-
ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ-Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

 

     Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά την συντήρηση και τον καθαρισμό φρεατίων 
αποχέτευσης ομβρίων κατ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας στις Δ.Ε. Χαλκίδας-Ληλαντίων-Αυλίδας- 
Ανθηδώνας-Ν. Αρτάκης του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκιδέων. 
      Η εργασία περιλαμβάνει το άνοιγμα των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής (των 
δικτύων αγωγών ομβρίων υδάτων), τον καθαρισμό των φρεατίων και των εσχαρών, την 
αποκομιδή των φερτών υλικών σε σακούλες και διάθεση σε χώρο επιτρεπόμενης απόρριψης, το 
ασβέστωμα των φρεατίων, τέλος δε την ασφαλή επανατοποθέτηση των εσχαρών των φρεατίων, 
ανεξαρτήτως τύπου εσχάρας και φρεατίου υδροσυλλογής.  
     H εκτέλεση των εργασιών είναι αναγκαία για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων σε 
κατοικημένες περιοχές, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία. 
     Για τους παραπάνω λόγους είναι επείγουσα  η ανάγκη για τη συντήρηση και τον καθαρισμό 
των  φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων στις Δ.Ε. Χαλκίδας-Ληλαντίων-Αυλίδας- Ανθηδώνας-Ν. 
Αρτάκης του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκιδέων. 
    Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν διαθέτει το απαιτούμενο  προσωπικό για τις ανωτέρω εργασίες,  λόγω  της 
αύξησης του αντικειμένου που διαχειρίζεται σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 
(ΟΜΑΔΑ Α) 

Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ  900 ΤΕΜ. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 
(ΟΜΑΔΑ Β) 

Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 
Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 
Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ 
Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ 

800 ΤΕΜ. 

   

 ΣΥΝΟΛΟ 1.700 ΤΕΜ. 

                 
 

ΟΜΑΔΑ Α: 
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την συντήρηση και τον καθαρισμό 900 φρεατίων αποχέτευσης 

ομβρίων στη Δ.Ε. Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων, (cpv: 90470000-2 «Υπηρεσίες καθαρισμού 
αποχετεύσεων»), ανέρχεται μέχρι του ποσού των 6.300,00  € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 7,00 € / τμχ (χωρίς 
ΦΠΑ). 
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 
ΟΜΑΔΑ Β: 
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την συντήρηση και τον καθαρισμό 800 φρεατίων αποχέτευσης 

ομβρίων στις Δ.Ε. Ληλαντίων-Αυλίδας- Ανθηδώνας-Ν. Αρτάκης του Καλλικρατικού Δήμου 
Χαλκιδέων, (cpv: 90470000-2 «Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων»), ανέρχεται μέχρι του 
ποσού των 5.600,00  € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 7,00 € / τμχ (χωρίς ΦΠΑ). 

 
 
 Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης δύναται να γίνει τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με 

το εκδοθέν τιμολόγιο και εφόσον η αρμόδια επιτροπή παραλαβής βεβαιώσει ότι εκτελέστηκαν 
καλώς οι αντίστοιχες εργασίες. 

 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, έξοδα μεταφοράς και λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον 

Πάροχο, χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
 Επιπλέον βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4605/2019  με το οποίο τροποποιείται 

το άρθρο 4 του Ν.4013/2011, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07% (υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής  σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 
3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης. 

 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') επιβάλλεται 
κράτηση ύψους 0,06% (υπέρ ΑΕΠΠ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής  σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω 
κράτησης. 

Οι ως άνω κρατήσεις υπολογίζονται επί της αξίας της Σύμβασης (προ φόρων και 
κρατήσεων) και παρακρατούνται και αποδίδονται στο σύνολό τους κατά την πληρωμή του 
πρώτου τιμολογίου της Σύμβασης. 

 Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

Η  δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης του έτους 2021 που έχει 
εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 221/20 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα, στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων», στην εγγεγραμμένη  πίστωση με Κ.Α. 620707, στον 
τίτλο «Επισκευές & Συντήρηση έργων αποχέτευσης ομβρίων». 

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%». 
 
 

                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                  Ο                              Ο 

                            ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                         Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
 
 
 
                    ΒΑΣ.  ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ                                   ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
                    ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.)                                          ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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