
 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ          

         ΝΗΣΟΥ  ΧΙΟΥ                                  

                               ΧΙΟΣ,  12/2/2016 

 

                                                                                  ΑΡ. ΠΡ. 986 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ 

ΠΛΗΡΟΦ. Π. ΒΑΠΟΡΑΚΗ  

ΤΗΛ: 2271044351 ΕΣΩΤ.239 

EMAIL:office@deyaxiou.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 "AΙΘΟΥΣΑ  ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΪΖΟΥ"  στις 17  του 

μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  του έτους  2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα  18.30 για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΤΖΙΩΤΗΣ  

 

 

 

 



 

 

 

Παρακαλούνται  τα τακτικά μέλη  σε περίπτωση  κωλύματος τους να το                                                                                                                                                

γνωρίζουν στην Γραμματεία της ΔΕΥΑΧ (κ.Βαποράκη τηλ.2271044351 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. 

ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ   ΠAN. ΜΗΛΙΟΣ  ΝΙΚ 

ΚΩΣΤΑΛΑ  ΚΛEANΘΗ                                                                ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΑΝΤ. 

ΠΑΡΘΕΝΙΔΟΥ   Σ.  ΓΛΥΚΑ   Δ. 

ΜΠΑΧΑΣ  ΜΑΡΚ.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΔΗΜ. 

  

  

KOINOΠΟΙΗΣΗ   

 κ.ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΙΟΥ   

ΜΜΕ   ΧΙΟΥ  

 

Παρακαλούνται  τα τακτικά μέλη  σε περίπτωση  κωλύματος τους να το                                                                                                                                                

γνωρίζουν στην Γραμματεία της ΔΕΥΑΧ (κ.Βαποράκη τηλ.(2271044351 εσωτ.239) ώστε 

να ειδοποιείται έγκαιρα το αναπληρωματικό μέλος. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17/02/2016 ΩΡΑ 18:30 
 

ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

1 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΜΥΛΟΥ» (Φ.757) 
Διευθυντής 

2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ 

ΝΕΝΗΤΑ (ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ)» (Φ.756) Διευθυντής 

3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΘΙ (ΟΙΚΙΑ 

ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ)» (Φ.743) Διευθυντής 

4 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΙΟΥ 
(ΕΕΛ ΧΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΡΟΗΣ 

Διευθυντής 

5 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Διευθυντής 

6 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ 
Διευθυντής 

7 ΕΓΚΡΙΣΗ Γ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ 2015 Β» (Φ.676) Διευθυντής 

8 ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΑΡΚΑΙΝΑ (ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ)» 

(Φ.713) Διευθυντής 

9 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΕΡΓΩΝ 
Διευθυντής 

10 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ) 

ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΧ 
Διευθυντής 



11 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ 

Πρόεδρος 

12 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΥΑΧ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΠΟΣ Πρόεδρος 

13 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ" 

Πρόεδρος 

14 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (Η’ ΔΑΠΑΝΗΣ) 
Διευθυντής 

15 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Διευθυντής 

16 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Διευθυντής 



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17/02/2016 
 
ΘΕΜΑ 1 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΜΥΛΟΥ» (Φ.757) 
Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να κατασκευάσει κεντρικό  δίκτυο 
στην περιοχή Σπηλαδίων- Αγ. Θεοδόσιου από την γεώτρηση έως το δίκτυο της 
δεξαμενής του Κουτρουλόμυλου. Παράλληλα θα εγκατασταθεί στο ίδιο σκάμμα 
δίκτυο διανομής με τροφοδοσία από την δεξαμενή και δίκτυο σύνδεση της 
γεώτρησης με δίκτυο  θυμιανών. 
Δίκτυο Γεώτρησης δεξαμενής 
Προβλέπεται κατασκευή κεντρικού δικτύου μήκους 430μ περίπου με αγωγό HDPE 
διατομής Φ140 16atm με την παράλληλη εγκατάσταση νέου δικτύου διανομής με 
αγωγό HDPE διατομής Φ63 16atm. Ο αγωγός θα συνδεθεί στην έξοδο της 
γεώτρησης με την τοποθέτηση υδρομετρητή τύπου woltman διατομής Φ100, βάνας 
και αντεπίστροφης διατομής Φ125 και θα καταλήξει στο δίκτυο της δεξαμενής 
Κουρουλόμυλου. 
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι αναλυτικά οι εξής:  η εκσκαφή 
διαστάσεων 0,60*0,70μ. κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού, η εγκατάσταση 
των δικτύων ύδρευσης εντός του σκάμματος, η σύνδεση με υπάρχων δίκτυο, η 
επίχωση των σκαμμάτων με άμμο λατομείου πάχους περίπου 45εκ. για τον 
εγκιβωτισμό των αγωγών, η επίχωση με θραυστό υλικό πάχους 10εκ στο τμήμα του 
τσιμέντου και 5εκ. στο τμήμα της ασφάλτου, η αποκατάσταση του οδοστρώματος 
με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 πάχους 15εκ. και η εν μέρει ασφαλτόστρωση με 
συγκολλητική και στρώση κυκλοφορίας.  
Τέλος με την κατασκευή του δικτύου διανομής θα κατασκευαστούν τρία φρεάτια 
πολλαπλού διανομέα όπως περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο και η ανεύρεση 
και σύνδεση των υφιστάμενων παροχών. 
Δίκτυο αναμονής Θυμιανών- Γεώτρηση Κουτρουλόμυλου  
Προβλέπεται κατασκευή δικτύου μήκους 65μ. με αγωγό Φ110 HDPE 16atm.  Ο 
αγωγός θα συνδεθεί σε υφιστάμενη φλάντζα και θα καταλήξει στην σύνδεση με την 
χρήση ταυ με τον αγωγό εξόδου της γεώτρησης διατομής Φ140.  
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι αναλυτικά οι εξής:  η τομή με 
ασφαλτοκόφτη, η εκσκαφή τάφρου πλάτους 0,40εκ. και βάθους 60εκ. κατά μήκος 
της διαδρομής του αγωγού. Η κατασκευή δικτύου ύδρευσης με αγωγούς ΗDPΕ 
διατομής Φ110 16atm, η σύνδεση με ταυ στο δίκτυο. Η επίχωση του σκάμματος με 
άμμο λατομείου πάχους περίπου 30εκ. για τον εγκιβωτισμό του αγωγού, η επίχωση 
με θραυστό υλικό λατομείου για ύψος 10εκ. στο χωμάτινο  τμήμα του δικτύου και 
15εκ. στο τσιμεντένιο , η επίχωση με προϊόντα εκσκαφών έως το επίπεδο του 
διαμορφωμένου χώρου στο χωμάτινο τμήμα, η αποκατάσταση του οδοστρώματος 
με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 πάχους 15εκ. για το τσιμεντένιο τμήμα.  
Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου 
κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 40.300,00€ μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008 . 
Το έργο χρειάζεται να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της επιχείρησης για το 2016 
και να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 



Το έργο θα υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση κατά 35% 
στη ΣΑΕ 055 (απόφαση 19948/05-04-07, τροποποίηση με την 47164/21-04-15). 
ΘΕΜΑ 2 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΝΗΤΑ (ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ)» (Φ.756) 
Η μελέτη συντάχθηκε μετά από αίτημα της προέδρου της κοινότητας Νενήτων κ. 
Α.Στείρου. Το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης είχε τοποθετηθεί με λάθος κλίσεις 
με συνέπεια το δίκτυο να δουλεύει υπερχειλίστηκα και να φράζει πολύ συχνά.  
Το έργο θα κατασκευαστεί στον οικισμό των Νενήτων στην θέση Λούρας στο παλιό 
Δημαρχείο. Προβλέπεται η αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης με αγωγούς PVC 
σειράς 41 διατομής 200μμ. με συνολικό μήκος περίπου 75μ. Οι εργασίες που 
προβλέπεται να εκτελεστούν είναι αναλυτικά οι εξής: 
Προβλέπεται η εκσκαφή τάφρου πλάτους 70εκ. και μέσου βάθους 1,80μ. κατά 
μήκος της διαδρομής του αγωγού(με μέγιστο βάθος τα 3μ.), η κατασκευή τεσσάρων 
φρεατίων επίσκεψης του αγωγού. Η εκσκαφή θα πραγματοποιηθεί με συνήθεις 
μεθόδους (μηχανήματα).  
Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης θα έχει κλίση 1%. Πιο συγκεκριμένα  θα 
ξεκινά από 35εκ. ροή και θα καταλήγει στην συμβολή με την κεντρική οδό σε βάθος 
2,80μ.  
Η επίχωση των σκαμμάτων θα γίνει αρχικά με άμμο λατομείου πάχους περίπου 
10εκ. για την δημιουργία της κατάλληλης κλίσης των αγωγών. Αφού τοποθετηθούν 
οι αγωγοί και μέχρι 10εκ. πάνω από τον αγωγό συμπληρώνεται το σκάμμα με άμμο 
λατομείου και κατόπιν η επίχωση με θραυστό υλικό έως το ύψος των 20εκ. κάτω 
από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα 
πραγματοποιηθεί με άοπλο σκυρόδεμα πάχους 15εκ. κατηγορίας C12/15 και 
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5εκ. 
Τα φρεάτια επίσκεψης θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20, και οπλισμό μονής σχάρας Φ10/15 με διαστάσεις όπως αναφέρονται στην 
αναλυτική προμέτρηση. Τα καπάκια των φρεατίων θα είναι διαστάσεων Φ60 
κατηγορίας D400. 
Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου 
κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 10.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008 . 
Το έργο χρειάζεται να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της επιχείρησης για το 2016 
και να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 
 
ΘΕΜΑ 3 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΘΙ (ΟΙΚΙΑ 
ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ)» (Φ.743) 
Με την 378/2015 απόφαση είχε εγκριθεί η μελέτη και είχε αποφασισθεί να γίνει η 
εκτέλεση μετά την καταβολή από τον ενδιαφερόμενο δημότη της συμμετοχής του, η 
οποία καταβλήθηκε στις 22/01/2016 (1η δόση, ποσού 750,13 ευρώ). 
Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εκτέλεση του έργου. 
Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου 
κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 9.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008. 



Το έργο χρειάζεται να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της επιχείρησης για το 2016 
και να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 
 
ΘΕΜΑ 4 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΙΟΥ (ΕΕΛ ΧΙΟΥ) ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ 
Μετά από σχετικό έγγραφο της Υ.Π.Α. είναι αναγκαία, η εκπόνηση μιας 
Ορνιθολογικής Μελέτης, η οποία θα εξετάσει τη συμβατότητα των υφιστάμενων 
κατασκευών και της σχεδιαζόμενης επέκτασης με τη λειτουργία του αεροδρομίου 
σε εγγύτητα. Η συγκεκριμένη μελέτη θα πρέπει να εξετάσει τη συμβατότητα της 
θέσης της δραστηριότητας με τη λειτουργία του αεροδρομίου και αν καταστεί 
αναγκαίο να προτείνει συμπληρωματικούς περιβαλλοντικούς όρους και μέτρα για 
την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων. Η διερεύνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη το 
σχετικό κανονισμό της ΥΠΑ (Κανονισμός για τη μείωση της απειλής προσκρούσεων 
πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας). 
Η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό που να είναι ικανό να 
εκπονήσει την εν λόγω μελέτη και κατά συνέπεια προτείνεται η ανάθεση της 
εκπόνησης σε μελετητή μηχανικό. 
Θα ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου αν υπάρχει η δυνατότητα 
σύνταξης της μελέτης και αν αυτή αδυνατεί να την συντάξει τότε αυτή δύναται να 
ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή. Με την παρ.3, Άρθρο 209, Ν. 3463/06, ορίζεται ότι: 
«Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου 
επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας 
περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου 
ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β΄τάξης πτυχίου, 
εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε 
ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης 
που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση που, για 
οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε 

και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη 
προεκτίμηση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και από τα 
δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και τους κάθε είδους συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων.  
Για την προαναφερόμενη μελέτη έχει προσφέρει τιμή εκπόνησης 6.500€ η ΟΙΚΟΜ- 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ με αριθμό μητρώου 814 Κατηγορίας 27 τάξης Γ 
και τιμή εκπόνησης 4.000€ η HPC PASECO με αριθμό μητρώου 774 Κατηγορίας 27 
τάξης Γ. 

Τα όρια των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη πτυχίου 
καθορίζονται, από 21.03.2015 έως 20.03.2016 στην αριθ. 7/2015 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
(Αριθ. Πρωτ. ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6, ΑΔΑ: 7ΟΕΗ465ΦΘΘ-ΩΗΦ). 
Τα όρια για την Α’ Τάξη πτυχίου της Κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες), 
ορίζονται σε 48.200,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
Συνεπώς επειδή προσφορά των 4.000€ είναι μικρότερη του 30% της Α’ Τάξης 
πτυχίου (30%*48.200,00=14.460,00 €)  μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση. 



Επίσης θα χρειαστεί να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού. 
 
ΘΕΜΑ 5 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Η μελέτη αφορά την «Παροχή υπηρεσιών υπολογιστικής υποστήριξης» για την 
κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου προϋπολογισμού 7.200,00 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. Επίσης  στον μειοδότη θα καταβάλλονται και οι δαπάνες για τυχόν 
ανταλλακτικά που θα χρειασθούν κατά την διάρκεια της σύμβασης. 
Η προσφορά που καλείται να συμπληρώσει κάθε διαγωνιζόμενος είναι ενδεικτική 
και έχει σκοπό την ανάδειξη μειοδότη. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους κωδικούς προϋπολογισμού 26.8 «Ανταλλακτικά 
ηλεκτρονικών υπολογιστών» και 61.00.0716 «Αμοιβές μηχανογραφικής 
υποστήριξης». 
 
ΘΕΜΑ 6 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 
ΝΕΡΟΥ 
Η μελέτη αφορά την «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας χημικών και μικροβιολογικών 
αναλύσεων νερών» για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου προϋπολογισμού 
8.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για σύναψη 
συμφωνίας πλαίσιο. 
Η προσφορά που καλείται να συμπληρώσει κάθε διαγωνιζόμενος είναι ενδεικτικού 
χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ανάδειξη προμηθευτή, ωστόσο δεσμεύονται για 
την κοστολόγηση των απαιτούμενων που θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στο 
συμφωνητικό. 
Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό προϋπολογισμού 61.00.0423 «Χημικές 
αναλύσεις (εργαστήρια τρίτων)». 
 
ΘΕΜΑ 7 
ΕΓΚΡΙΣΗ Γ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ 2015 Β» (Φ.676) 
Στον παρόντα 3ο 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 3ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 24.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 
είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 
 
ΘΕΜΑ 8 
ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΑΡΚΑΙΝΑ (ΟΔΟΣ 
ΣΑΜΟΥΗΛ)» (Φ.713) 



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. 
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. 
 
ΘΕΜΑ 9 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (Φ.544) 
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙ (ΟΙΚΙΑ ΠΑΡΛΗ) 

(Φ.585) 
 
ΘΕΜΑ  10 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΔΕΥΑΧ 
Ορισμός επιτροπών παραλαβής για τα έργα: 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ (Φ.728) 

2. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ 
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) (Φ.394) 

3. ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
(Φ.471) 

4. ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΡ.ΛΙΒΑΝΟΥ (ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ) (Φ.69) 
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΑ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ) 

(Φ.417) 
6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΚΚΑ (Φ.710) 
7. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΑΡΚΑΙΝΑ (ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ) (Φ.713) 

Ο ορισμός γίνεται μετά από κλήρωση για τα αιρετά και υπηρεσιακά μέλη. 
 
ΘΕΜΑ 11 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ 
Η ΔΕΥΑΧ διαθέτει 85 αντλιοστάσια λυμάτων στο χώρο ευθύνης της. Στα 
αντλιοστάσια αυτά συγκεντρώνονται με την πάροδο του χρόνου αρκετά επιπλέοντα 
υλικά, αποτελούμενα κυρίως από συσσωματώματα λιπών και ελαίων με άλλα 
φερτά. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε μετά τις πρώτες βροχοπτώσεις του έτους οι 
οποίες λόγω της εισροής ομβρίων στα δίκτυα αποχέτευσης αποκολλήθηκαν οι 
επικαθίσεις από τους αγωγούς και μεταφέρθηκαν στα αντλιοστάσια. Τα 
αιωρούμενα αυτά δυσχεραίνουν σημαντικά τη λειτουργία των αντλιοστασίων 
καθώς δημιουργούν πρόβλημα στα φλοτέρ των αντλιών με αποτέλεσμα να μην 
λειτουργούν ορθά. Είναι απαραίτητο να καθαριστούν χειρωνακτικά τα επιφανειακά 
επιπλέοντα με χρήση απόχης και να μεταφερθούν στην ΕΕΛ Χίου για περαιτέρω 
επεξεργασία. Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει σταδιακός καθαρισμός από τα 
επιπλέοντα ανοίγοντας τις ανθρωποθυρίδες των αντλιοστασίων, συγκεντρώνοντας 
με απόχη τα επιπλέοντα, απορρίπτοντάς τα επί φορτηγού με στεγανή καρότσα και 
εκφορτώνοντάς τα στην ΕΕΛ Χίου. Με το πέρας των εργασιών θα καθαρίζεται ο 
χώρος πέριξ της ανθρωποθυρίδας του αντλιοστασίου. Η ΔΕΥΑΧ δεν διαθέτει τη 



δυνατότητα να εκτελέσει αυτή την εργασία λόγω απασχόλησης του προσωπικού σε 
άλλα αντικείμενα. Κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών με 
σύμβαση δύο μηνών οι οποίοι θα εργαστούν σε δύο συνεργεία. 
 
ΘΕΜΑ 12 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΥΑΧ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΠΟΣ 
Η ΔΕΥΑΧ με σκοπό την ανάπτυξη ΑΠΕ για μείωση του μεγάλου κόστους ηλεκτρικής 
ενέργειας που έχει και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος δυνατότητα 
να πάρει η ίδια νέα άδεια εγκατάστασης ανεμογεννήτριας, έχει συζητήσει με την 
Προμηθευτική ΑΕ ΟΤΑ για την περίπτωση συνεργασίας με δεδομένη την άδεια σε 
εκκρεμότητα που διαθέτει για εγκατάσταση στο Αίπος. Για την νομική κάλυψη του 
τρόπου που θα γίνει αυτή η συνεργασία είχε τεθεί μέσω της ΕΔΕΥΑ στο νομικό της 
σύμβουλο η γνωμοδότηση για το παρακάτω θέμα: «Στη Χίο υπάρχει η 
«Προμηθευτική Ομηρούπολης ΑΕ ΟΤΑ» η οποία διέπεται από το άρ. 252 του ΔΚΚ, 
τις διατάξεις του αρ. 45 του Ν.1416/1984 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β’ 
κεφαλαίου του ΠΔ 80/1986 και του Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν 3604/2007. Το καταστατικό της επισυνάπτεται για 
διευκόλυνσή σας. Επί του παρόντος μέτοχοί της είναι ο Δήμος Χίου με ποσοστό 96% 
και ιδιώτες μέτοχοι με ποσοστό 4%. Θα θέλαμε να μας γνωμοδοτήσετε αν και με 
ποιο τρόπο υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρικό σχήμα της ΔΕΥΑΧ με 
αυτή την ΑΕ ΟΤΑ, ή σύμπραξη σε κοινοπραξία με αυτή, ή συμμετοχή της ΔΕΥΑΧ σε 
αυτή μέσω αγοράς μετοχών της από το Δήμο Χίου ή από τους ιδιώτες μετόχους ή με 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για ορισμένο σκοπό.» Ο νομικός σύμβουλος δήλωσε 
αδυναμία να εκπονήσει την εν λόγω γνωμοδότηση στα πλαίσια της παροχής 
υπηρεσιών προς την ΕΔΕΥΑ και προσκόμισε προσφορά ύψους 4.996,87€ με ΦΠΑ. 
Επειδή η τιμή κρίνεται πολύ υψηλή προτείνεται να ανατεθεί η εν λόγω 
γνωμοδότηση σε άλλο δικηγόρο και ειδικότερα στο Γεώργιο Ράγκο ο οποίος 
γνωρίζει και το νομικό πλαίσιο της Προμηθευτικής από παλαιότερη υπόθεση. 
 

ΘΕΜΑ 13 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ" 
Η ΔΕΥΑΧ έχει κάνει στις 3/7/2015 διαγωνισμό για την "Παροχή υπηρεσιών τακτικού 
και έκτακτου καθαρισμού αντλιοστασίων". Επειδή έχουν γίνει παράπονα από τον 
ανταγωνισμό του αναδόχου σχετικά με την ορθότητα των δικαιολογητικών του, 
προτείνεται η ανάθεση σε δικηγόρο να προβεί σε νομικό επανέλεγχο του 
διαγωνισμού, των δικαιολογητικών συμμετοχής και σύμβασης του αναδόχου και 
της σύμβασης ώστε να βεβαιώσουμε την ορθότητα αυτών. 
 
ΘΕΜΑ 14 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (Η’ ΔΑΠΑΝΗΣ) 
ΘΕΜΑ 15 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΘΕΜΑ 16 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 


