
 

      

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ          

         ΝΗΣΟΥ  ΧΙΟΥ                                  

                              ΧΙΟΣ,  5/12/2014 

                                                                                        ΑΡ. ΠΡ.  11005 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ 

ΠΛΗΡΟΦ. Π. ΒΑΠΟΡΑΚΗ  

ΤΗΛ:  2271044351 ΕΣΩΤ.239 

EMAIL: deyaxiou@otenet.gr 

ΦΑΞ: 2271041553     ΠΡΟΣ: 

                                                                  Όπως ο πίνακας αποδεκτών 

ΘΕΜΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της 

ΔΕΥΑ Χίου που θα διεξαχθεί στα γραφεία του  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΧΙΟΥ οδός  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2  στις  11  του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 

2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ   και ώρα  18.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  

στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΤΖΙΩΤΗΣ  

mailto:deyaxiou@otenet.gr


Παρακαλούνται  τα τακτικά μέλη  σε περίπτωση  κωλύματος τους να το                                                                                                                                                

γνωρίζουν στην Γραμματεία της ΔΕΥΑΧ (κ.Βαποράκη τηλ.44351 εσωτ.239) 

ώστε να ειδοποιείται έγκαιρα το αναπληρωματικό μέλος. 

Επίσης φάκελος  με τα θέματα υπάρχει στην Γραμματεία της ΔΕΥΑΧ, στα 

γραφεία  του Βιολογικού καθαρισμού κτίριο Β.    

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

TZIΩΤΗΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΗΣ  ΚΛ.  

ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. 

ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ  ΒΙΒΗ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ Ν. 

ΚΑΛΚΟΥΝΗ  ΕΥΑΓ. ΖΩΑΣ Γ. 

ΦΥΤΟΥΣΗΣ  ΜΙΧ.    ΑΦΕΝΔΟΥΛΗΣ  Κ. 

ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ.  ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛ.  ΚΥΛΑΔΙΤΗ  ΑΙΚ. 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ  Δ.  ΜΗΛΙΟΣ  ΝΙΚ 

ΚΩΣΤΑΛΑ  ΚΛEANΘΗ                                                                ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΑΝΤ. 

ΠΑΡΘΕΝΙΔΟΥ   Σ.  ΓΛΥΚΑ   Δ. 

ΜΠΑΧΑΣ  ΜΑΡΚ.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΔΗΜ. 

  

  

KOINOΠΟΙΗΣΗ   

 κ.ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΙΟΥ   

ΜΜΕ   ΧΙΟΥ  

 



 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11/12/2014 ΩΡΑ 18:00 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ 

Πρόεδρος ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

1 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΓΑ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ» 
Διευθυντής 

2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

(Φ271) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Διευθυντής 

3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΧΙΟΥ (Φ.649) Διευθυντής 

4 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
Διευθυντής 

5 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΣΕ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ» (Φ.653) 

Διευθυντής 

6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 

(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΙΜΝΗΣ)» (Φ.654) 

Διευθυντής 

7 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 
Διευθυντής 



ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» (Φ.632) 

8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ» (Φ.651) 

Διευθυντής 

9 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕΛ 

ΧΙΟΥ» (Φ.528) 
Διευθυντής 

10 
ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΑ» (Φ.563) 
Διευθυντής 

11 ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΦΥΛΑΚΙΟΥ» (Φ.619) 

Διευθυντής 

12 ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ» (Φ.603) 

Διευθυντής 

13 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ 
Διευθυντής 

14 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ 
Διευθυντής 

15 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

– ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ» (Φ.68) Διευθυντής 

16 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ 

ΠΙΤΥΟΣ» (Φ.497) Διευθυντής 

17 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 



Διευθυντής 

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2013-

2014» (Φ.458) 

18 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΡΑΡΗ» (Φ.618) Διευθυντής 

19 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΙΠΟΥΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ» (Φ.619) 

Διευθυντής 

20 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΧ Διευθυντής 

21 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 

ΜΗΝΑ» (Φ.636) 

Διευθυντής 

22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ» 

(Φ.635) 

Διευθυντής 

23 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» 

(Φ.637) 

Διευθυντής 

24 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Διευθυντής 



ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ» (Φ.638) 

25 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΝΗΣ» 

(Φ.639) 

Διευθυντής 

26 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ» (Φ.640) 

Διευθυντής 

27 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Φ.641) 

Διευθυντής 

28 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ» (Φ.642) 

Διευθυντής 

29 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΝΤΙΔΗ 

ΜΑΡΚΕΛΛΑ) 
Διευθυντής 

30 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Διευθυντής 

31 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Διευθυντής 

32 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Διευθυντής 



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11/12/2014 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΘΕΜΑ 1 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΡΟΗΣ» 

Η παραπάνω πράξη είχε ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ σύμφωνα με την απόφαση 

οικ.124839/7-11-2012. Εξαιτίας καθυστέρησης της έκδοσης των περιβαλλοντικών 

όρων του έργου εγκρίθηκε η οριστική επικαιροποιημένη μελέτη με την υπ. αριθ. 

255/2014 απόφαση του Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ και ζητήθηκε η προέγκριση 

δημοπράτησης του έργου. Με την οικ. 128951/7-8-2014 απόφαση του ΕΠΠΕΡΑΑ 

ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης με αιτιολογικό την μη δυνατότητα ολοκλήρωσης του 

έργου μέχρι τις  31-12-2015. Σύμφωνα με την Αρ. πρωτ.  51020/ ΕΥΘΥ 

1153/15.10.2014 Οδηγία για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 

δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν προτάσεις για εμπροσθοβαρή έργα που θα 

χρηματοδοτηθούν από τα Ε.Π. της περιόδου 2014¬2020 με πρωτοβουλία των Δ.Α 

και ΕΦΔ αλλά και των δικαιούχων φορέων.  Προτείνεται η υποβολή πρότασης στο 

ΕΠΠΕΡΑΑ για την προένταξη της πράξης που είναι ώριμη για δημοπράτηση. 

ΘΕΜΑ 2 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (Φ271) ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Με την 54/2014 πρακτικό 1/6-2-2014 απόφαση του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ είχε εγκρίνει 

το ανασυνταχθέν τεύχος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ και την επανυποβολή του στην  Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για προέγκριση δημοπράτησης.  

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είχε ζητήσει να 

γίνει δημόσια διαβούλευση η οποία και πραγματοποιήθηκε. 



Καλείται το συμβούλιο να εγκρίνει το οριστικό τεύχος της προμήθειας ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 10702/25-11-2014 για να προχωρήσει 

η διαδικασία της προέγκρισης δημοπράτησης. 

ΘΕΜΑ 3 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ 

ΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ (Φ.649) 

Προϋπολογισμός: 16.000,00 ευρώ 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 28/11/2014 

Μοναδικός προσφέρων και μειοδότης: Μπόης Παναγιώτης με έκπτωση 5,00 % 

ΘΕΜΑ 4 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 

Προϋπολογισμός: 40.000,00 ευρώ 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 10/12/2014 

Διάρκεια: 24 μήνες 

ΘΕΜΑ 5 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΝΟΙΞΗ 

ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ ΣΕ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ» (Φ.653) 

Το έργο θα κατασκευαστεί στην περιοχή «Κουκουλας» Βολισσού στη Δ.Ε. Αμανής 

του Δήμου Χίου και αποσκοπεί στην αντικατάσταση της γεώτρησης που υφίσταται 

και υδροδοτεί την Βολισσό και τους παραλιακούς οικσιμούς και παρουσιάζει συχνές 

βλάβες και δυσλειτουργίες καθιστώντας την υδροδότηση των παραπάνω περιοχών 

προβληματική. Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαία η ανόρυξη νέας 

υδρογεώτρησης με ταυτόχρονη «απενεργοποίηση» της υπάρχουσας. Η μέγιστη 

ποσότητα άντλησης εκτιμάται στα 19.000 m3/έτος.  Οι εργασίες που προβλέπεται να 

εκτελεστούν είναι αναλυτικά οι εξής: 

Διάνοιξη υδρογεώτρησης με χρήση μπεντονίτη, η διεύρυνση της, η τοποθέτηση 

γαλβανισμένου σωλήνα πάχους 5χιλ. και διαμέτρου Φ 8 5/8’’, η τοποθέτηση 



περιφραγματικού σωλήνα Φ16’’ εφόσον απαιτείται,  η ανάπτυξη της γεώτρησης, η 

κατασκευή χαλικόφιλτρου και η κατασκευή κεφαλής γεώτρησης. 

Το έργο είναι κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  με τον συνολικό προϋπολογισμό αυτού 

κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008 . 

Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015 και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015. 

ΘΕΜΑ 6 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΙΜΝΗΣ)» (Φ.654) 

Η μελέτη συντάχθηκε διότι στον νοτιοδυτικό αγωγό προσαγωγής λυμάτων στο 

αντλιοστάσιο της Λίμνης το τελευταίο φρεάτιο έχει κατασκευαστεί με ανύψωση του 

αγωγού με συνέπεια να συσσωρεύονται στερεά και να φράζει ανά τακτά διαστήματα. 

Με την αντικατάσταση του, κατασκευάζουμε αγωγό χωρίς αλλαγή στάθμης και σε 

συνέχεια με φυσική ροή.     

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να αντικαταστήσει δίκτυο  

αποχέτευσης μήκους 34,9μ με αγωγό PVC Φ200 ΣΕΙΡΑ 41 στην περιοχή της Λίμνης 

Καρδαμύλων .Το δίκτυο θα ξεκινά από νέο φρεάτιο πλησίον του υφισταμένου, και θα 

καταλήγει στο αντλιοστάσιο της Λίμνης. Θα κατασκευαστούν 3 φρεάτια επίσκεψης 

δικτύου.  

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι αναλυτικά οι εξής: Προβλέπεται η 

τομή με ασφαλτοκόφτη, η εκσκαφή τάφρου πλάτους 60εκ. και μέσου βάθους 195εκ. 

κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού. Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης με 

αγωγούς PVC διατομής Φ200 ΣΕΙΡΑ 41, η διάνοιξη οπής στο αντλιοστάσιο, η 

κατάργηση του παλιού αγωγού σε μήκος περίπου 14,1. Η επίχωση των σκαμμάτων 

με άμμο λατομείου πάχους περίπου 40εκ. για τον εγκιβωτισμό του αγωγού, η 

επίχωση με προϊόντα εκσκαφών μέχρι το ύψος 20εκ. από την επιφάνεια του 

οδοστρώματος και η αποκατάσταση του με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 πάχους 

15εκ. και στρώση κυκλοφορίας από άσφαλτο πάχους 5εκ. Τέλος θα γίνει η σύνδεση 

υφιστάμενου και νέου φρεατίου.  

Τα φρεάτια που θα κατασκευαστούν θα είναι από οπλισμένο με διπλή σχάρα Φ12/15 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και θα έχει εσωτερικές διαστάσεις 80*80 με μέσο 



βάθος 1,95μ. και πάχος τοιχείου 20εκ. . Τα καπάκια των φρεατίων  θα είναι  Φ60 και 

κατηγορίας C250 . 

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου 

κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 6.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008 . 

Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015 και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015. 

ΘΕΜΑ 7 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΜΒΡΙΩΝ» (Φ.632) 

Η μελέτη συντάχθηκε έπειτα από αίτηση της Διεύθυνσης  Τ.Υ. Δήμου Χίου με Αρ. 

Πρωτ 8905/10-10-2014 και θέμα «Μελέτη σύνδεσης με δημοτικά δίκτυα». Με το έργο 

θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων 

της νέας πτέρυγας του γυμνασίου του Βροντάδου.   

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να συνδέσει την νέα πτέρυγα 

γυμνασίου Βροντάδου με τα κεντρικά δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων. 

Πιο συγκεκριμένα για την υδροδότηση θα κατασκευαστεί φρεάτιο πολλαπλού 

διανομέα που θα συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο επί της οδού Χατζηφραγκούλη-

Ανδρεάδη, στην αποχέτευση των ακαθάρτων θα κατασκευαστεί φρεάτιο με 

μηχανοσίφωνα με τον αγωγό να καταλήγει σε παρακείμενο υφιστάμενο φρεάτιο 

επίσκεψης δικτύου ενώ για το δίκτυο ομβρίων θα κατασκευαστεί ένα φρεάτιο 

υδροσυλλόγης με αμμοσυλλέκτη με τον αγωγό να οδεύει από το ρείθρο της οδού και 

να καταλήγει σε υφιστάμενο τεχνικό έργο.    

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν την καθαίρεση του πεζοδρομίου  και  

άοπλων σκυροδεμάτων, την εκσκαφή ορύγματος για την κατασκευή των δικτύων, την 

τοποθέτηση των αγωγών διατομής Φ32 16atm και 2 Φ200  PVC σειράς 41, την 

σύνδεση με τα δίκτυα, τον εγκιβωτισμό με άμμο λατομείου, την αποκατάσταση 

ορύγματος και πεζοδρομίου , την κατασκευή ενός φρεατίου πολλαπλού διανομέα, 

ενός φρεατίου μηχανοσίφωνα και ενός φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων οι 

διαστάσεις των οποίων αναφέρονται στο αναλυτικό τιμολόγιο. Τα καπάκια των 

φρεατίων θα είναι κατηγορίας C250 και η σχάρα κατηγορίας  D400 διαστάσεων 

60*90εκ. 



Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τον προϋπολογισμός του έργου κατά την 

μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 2.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008.  

Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015 και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015. 

ΘΕΜΑ 8 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ» 

(Φ.651) 

Η αρχική μελέτη είχε εγκριθεί με την απόφαση 435/2014 (Πρακτικό 13/14-11-2014) 

του ΔΣ της ΔΕΥΑΧ και διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις με 

αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσό του προϋπολογισμού. 

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να εγκαταστήσει κιβώτια ηλεκτρικής 

διανομής που θα ηλεκτροδοτήσουν τις ηλεκτροβάνες που έχουν τοποθετηθεί σε 

διάφορα σημεία στα δίκτυα ύδρευσης της πόλης και τα οποία εξαιτίας μεγάλου 

φόρτου εργασίας του προσωπικού της ΔΕΥΑΝΧ δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν 

από αυτά. Τα σημεία που πρέπει να εκτελεστούν οι παρεμβάσεις αναφέρονται 

αναλυτικά στην προμέτρηση του έργου. Οι εργασίες που κατά περίπτωση θα 

εκτελεστούν είναι η κατασκευή γείωσης μετρητή, η καλωδίωση-διέλευση  μετρητή, το 

κύκλωμα άφιξης παροχής, το κύκλωμα από την αναχώρηση της τροφοδοσίας, η 

καλωδίωση  από την πηγή τροφοδοσίας μέχρι τον πίνακα χειρισμών, η κατασκευή ή 

μετασκευή διέλευσης παροχής & γείωσης ή και στήριξη μετρητή και η εκπόνηση και 

κατάθεση ΥΔΕ προς τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Το έργο είναι κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με τον συνολικό 

προϋπολογισμό αυτού κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν3669/2008 με πρόχειρο διαγωνισμό (άρθρο 3 παρ δ.) και το σύστημα 

προσφορά θα είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5). 

ΘΕΜΑ 9 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΧΙΟΥ» (Φ.528) 

Σε εφαρμογή της υπ. αριθ. 430/2014 απόφασης του Συμβουλίου ο Ανάδοχος Κ/ξία 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ αποσυναρμολόγησε την μεταλλική 



κατασκευή. Κατόπιν η Τ.Υ. αιτήθηκε την αυτοψία του χώρου από την Υ.Π.Α. και την 

Κτηματική Υπηρεσία η οποία πραγματοποιήθηκε και πιστοποιεί την καθαίρεση της 

κατασκευής. Προτείνεται η οριστική διακοπή των εργασιών και η διάλυση της 

σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του Ν.3669/08. 

ΘΕΜΑ 10 

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΑ» 

(Φ.563) 

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών 

εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρηθέντων 

και προμετρηθέντων στοιχείων και οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα. 

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 10.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή είναι 

σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

ΘΕΜΑ 11 

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ» (Φ.619) 

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις 

ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου 

βάσει επιμετρηθέντων και προμετρηθέντων στοιχείων και οφείλονται σε 

προμετρητικά σφάλματα και  μία νέα εργασία (Kατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20), ώστε το έργο να είναι 

λειτουργικό. 

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 7.900,00 € χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή είναι σε 

ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

ΘΕΜΑ 12 

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ» (Φ.603) 

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών 

εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρηθέντων 

και προμετρηθέντων στοιχείων και οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα. 



Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 22.080,00 € χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή είναι 

σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

ΘΕΜΑ 13 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 

1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ.ΒΟΥΡΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ) (Φ.584) 

 

ΘΕΜΑ 14 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 

1. ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 

(Φ.289) 

2. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΛΑΓΚΑΔΑΣ (Φ.153) 

3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

Δ.Δ. ΙΩΝΙΑΣ 2012 (Φ.267) 

4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΥΜΙΑΝΑ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΙΔΕΝΑΣ 

(ΟΙΚΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ) (Φ.349) 

 

ΘΕΜΑ 15 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗ – ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ» (Φ.68) 

Ο ανάδοχος αιτείται παράταση ενός (1) μήνα για την ολοκλήρωση των εργασιών γιατί 

λόγω διεθνών συγκυριών υπήρξαν δυσκολίες και καθυστέρηση στην παραλαβή 

υλικών από το εξωτερικό. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών ήταν η 

22/11/2014. 

 

ΘΕΜΑ 16 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΠΙΤΥΟΣ» (Φ.497) 



Ο ανάδοχος αιτείται παράταση τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών 

λόγω μετακίνησης της θέσης εξαιτίας ύπαρξης βραχώδους εδάφους. Η ημερομηνία 

ολοκλήρωσης των εργασιών ήταν η 17/11/2014. 

ΘΕΜΑ 17 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2013-2014» (Φ.458) 

Ο ανάδοχος αιτείται παράταση δώδεκα (12) μηνών για την ολοκλήρωση των 

εργασιών γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου το οποίο 

εξαρτάται από τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών 

ήταν η 28/11/2014. 

Ποσό σύμβασης:  78.535,59 ευρώ. 

Δαπάνη έως σήμερα (4ος λογαριασμός): 41.552,96 ευρώ. 

Υπόλοιπο για εργασίες: 36.982,63 ευρώ. 

ΘΕΜΑ 18 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΡΑΡΗ» (Φ.618) 

Ο ανάδοχος αιτείται παράταση έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών γιατί 

η πορεία εκτέλεσης των εργασιών εξαρτάται από άλλο ανάδοχο και κατά συνέπεια 

δεν προχώρησαν οι εργασίες. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών ήταν η 

26/11/2014. 

ΘΕΜΑ 19 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ» 

(Φ.619) 

Ο ανάδοχος αιτείται παράταση δύο (2) μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών 

γιατί κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ειδικά εξαρτήματα που έπρεπε να 

τοποθετηθούν δεν υπήρχαν και χρειάστηκε να προμηθευτούν από το εξωτερικό. Η 

ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι η 03/12/2014. 

 



 

ΘΕΜΑ 20 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΧ 

Ορισμός επιτροπών παραλαβής για τα έργα: 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ) (Φ.537) 

2. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2014 (Φ.545) 

3. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ – ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Φ.559) 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΡΙΚΥΛΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ 

(Φ.607) 

5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) (Φ.626) 

Ο ορισμός γίνεται μετά από κλήρωση. 

ΘΕΜΑ 21 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ» (Φ.636) 

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να πραγματοποιήσει απαραίτητες 

επεμβάσεις μικρής εμβέλειας στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά, ώστε να 

καλυφθούν έκτακτες κατά κανόνα ανάγκες που ανακύπτουν κατά τη χρήση των 

δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

βλαβών απαιτείται άμεση και ταχύτατη παρέµβαση.  

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με τον 

συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 

10.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί με 

αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008. 

Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015 και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015. 

ΘΕΜΑ 22 



ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ» (Φ.635) 

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να πραγματοποιήσει απαραίτητες 

επεμβάσεις μικρής εμβέλειας στη Δημοτική Ενότητα Χίου, ώστε να καλυφθούν 

έκτακτες κατά κανόνα ανάγκες που ανακύπτουν κατά τη χρήση των δικτύων 

ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων βλαβών 

απαιτείται άμεση και ταχύτατη παρέµβαση.  

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με τον 

συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 

10.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί με 

αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008. 

Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015 και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015. 

ΘΕΜΑ 23 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» (Φ.637) 

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να πραγματοποιήσει απαραίτητες 

επεμβάσεις μικρής εμβέλειας στη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας, ώστε να καλυφθούν 

έκτακτες κατά κανόνα ανάγκες που ανακύπτουν κατά τη χρήση των δικτύων 

ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων βλαβών 

απαιτείται άμεση και ταχύτατη παρέµβαση.  

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με τον 

συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 

10.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί με 

αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008. 

Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015 και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015. 

 

 



ΘΕΜΑ 24 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ» (Φ.638) 

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να πραγματοποιήσει απαραίτητες 

επεμβάσεις μικρής εμβέλειας στη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων, ώστε να 

καλυφθούν έκτακτες κατά κανόνα ανάγκες που ανακύπτουν κατά τη χρήση των 

δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

βλαβών απαιτείται άμεση και ταχύτατη παρέµβαση.  

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με τον 

συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 

10.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί με 

αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008. 

Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015 και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015. 

ΘΕΜΑ 25 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΝΗΣ» (Φ.639) 

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να πραγματοποιήσει απαραίτητες 

επεμβάσεις μικρής εμβέλειας στη Δημοτική Ενότητα Αμανής, ώστε να καλυφθούν 

έκτακτες κατά κανόνα ανάγκες που ανακύπτουν κατά τη χρήση των δικτύων 

ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων βλαβών 

απαιτείται άμεση και ταχύτατη παρέµβαση.  

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με τον 

συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 

10.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί με 

αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008. 

Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015 και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015. 

 



ΘΕΜΑ 26 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ» (Φ.640) 

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να πραγματοποιήσει απαραίτητες 

επεμβάσεις μικρής εμβέλειας στη Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων, ώστε να 

καλυφθούν έκτακτες κατά κανόνα ανάγκες που ανακύπτουν κατά τη χρήση των 

δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

βλαβών απαιτείται άμεση και ταχύτατη παρέµβαση.  

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με τον 

συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 

10.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί με 

αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008. 

Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015 και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015. 

ΘΕΜΑ 27 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Φ.641) 

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να πραγματοποιήσει απαραίτητες 

επεμβάσεις μικρής εμβέλειας στη Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης, ώστε να 

καλυφθούν έκτακτες κατά κανόνα ανάγκες που ανακύπτουν κατά τη χρήση των 

δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

βλαβών απαιτείται άμεση και ταχύτατη παρέµβαση.  

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με τον 

συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 

10.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί με 

αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008. 

Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015 και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015. 

 



 

ΘΕΜΑ 28 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ» (Φ.642) 

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να πραγματοποιήσει απαραίτητες 

επεμβάσεις μικρής εμβέλειας στη Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων, ώστε να 

καλυφθούν έκτακτες κατά κανόνα ανάγκες που ανακύπτουν κατά τη χρήση των 

δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

βλαβών απαιτείται άμεση και ταχύτατη παρέµβαση.  

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με τον 

συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 

10.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί με 

αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008. 

Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015 και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2015. 

ΘΕΜΑ 29 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΝΤΙΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ) 

ΘΕΜΑ 30 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Το σωματείο με αίτησή του ζητά να χορηγηθεί ο ιματισμός του έτους 2014 σύμφωνα 

με την κλαδική σύμβαση και το Ν.4024/2011. 

ΘΕΜΑ 31 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΑ 32 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 

 

 


