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 Θέµα: Μελέτη εκκένωσης βόθρων στις δοµές του ∆ΟΚΟΙΠΠ 
 
Τεχνική Περιγραφή 
 

Η τεχνική έκθεση αυτή συντάσσεται µε σκοπό την ανάθεση εργασιών εκκένωσης βόθρων, 
αποφράξεων και µεταφοράς λυµάτων των κτιρίων του ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π του ∆ήµου Χανίων. Οι εργασίες 
αυτές θα παρέχονται από ειδική εταιρεία που διαθέτει βυτία µεταφοράς λυµάτων και αποφράξεων 
κατάλληλου µεγέθους ώστε να έχουν πρόσβαση στα σηµεία που θα ζητηθεί να γίνει η απόφραξη ή η 
εκκένωση βόθρου.  

O ενδεικτικός προϋπολογισµός για τις εργασίες εκκένωσης βόθρων, αποφράξεων και 
µεταφοράς λυµάτων, ανέρχεται στο ποσό των 1.205,40 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6276 µε τίτλο «∆απάνες εκκένωσης βόθρων» του 
προϋπολογισµού έτους 2015.  

Ο ∆ΟΚΟΙΠΠ δεν δεσµεύεται να καλύψει όλη την προϋπολογιζόµενη ποσότητα, σε 
περίπτωση δε που αυτή δεν καλυφθεί, δεν έχει καµία επί πλέον υποχρέωση έναντι του αναδόχου, 
πέρα από τις εκτελεσθείσες ποσότητες της εργασίας. 

 
Προϋπολογισµός 
 

Α/Α Περιγραφή 
εργασιών 

Μ.Μ. Ποσότητα Τιµή Σύνολο 

1 Εκκένωση 
βόθρου 

Αριθµός 
εκκενώσεων 

8,00 100,00 800,00 

2 Απόφραξη Αριθµός 
αποφράξεων 

2,00 90,00 180,00 

Σύνολο 980,00 
ΦΠΑ 23% 225,40 

Γενικό Σύνολο 1.205,40 
 

Συγγραφή υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο συγγραφής 
 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών εκκένωσης βόθρων και 

αποφράξεων των ∆οµών του Οργανισµού για το έτος 2015. 
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
α) του Π.∆. 28/80 
β) του άρθρου 209 παρ. 4 του Ν. 3463/06 
γ) του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 
δ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α) 
ε) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες διατάξεις». 



στ) της υπ' αριθ. Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 
1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

ζ) του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), 
 
Άρθρο 3ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2015 ή µέχρι εξαντλήσεως του 

ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
 
Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκκενώνει ή να αποφράξει τους βόθρους σε 

προκαθορισµένες από πριν ηµεροµηνίες έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα υπερχείλισης 
αυτών µε συνέπειες  στην δηµόσια υγιεινή των κατοίκων της περιοχής. 

Η εκκένωση βόθρων και οι αποφράξεις θα γίνονται κατόπιν παραγγελίας της υπηρεσίας του 
∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. σε σηµεία που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 10 
ηµερών να προβεί στην ζητούµενη εργασία και να διαθέτει το κατάλληλο όχηµα που να έχει 
πρόσβαση στο σηµείο που θα υποδειχθεί. 

 
Άρθρο 5ο : Υπογραφή σύµβασης 
Ο ανάδοχος µετά την κατά νόµο έγκριση ανάθεσης αυτής υποχρεούται να προσέλθει σε 

ορισµένο τόπο και χρόνο όχι µικρότερο των πέντε (5) εργασίµων ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα 
εργασίµων ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση εκτέλεσης της εργασίας η οποία θα του 
κοινοποιηθεί από τον Οργανισµό. 

 
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
Ο Οργανισµός υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασµούς του εντός δύο µηνών από την 

ηµεροµηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού δαπάνης και µετά από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου 
παραλαβής εργασιών. 

 
Άρθρο 7ο : Κόστος εργασιών – τρόπος πληρωµής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται µέχρι του 

ποσού που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Το ισχύον ποσοστό Φ.Π.Α. κατά την 
σύνταξη της µελέτης είναι 23%. Η αµοιβή θα καταβάλλεται µετά την παραλαβή των εργασιών µε 
σχετική βεβαίωση παραλαβής των εργασιών και µετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού 
παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο των εργασιών.  

 
Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 

Άρθρο 9ο : Έκπτωση του αναδόχου 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

εργασίας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80. 
 

Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις.                      
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

   Χανιά 13 Φεβρουαρίου 2015    Χανιά 13 Φεβρουαρίου 2015 
Ο Πρόεδρος     Η Προϊσταµένη ∆/νσης Προσχολικής 
         Αγωγής 

 

      Βλαχάκης Μιχάλης          Τζιράκη Ειρήνη 


