
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23/03/2016  ΩΡΑ 17.00 
 
ΘΕΜΑ 1 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 
Ημερομηνία διαγωνισμού: 16/03/2016 
Προϋπολογισμός: 7.200,00 €  για 24 μήνες. 
Μοναδικός προσφέρων και μειοδότης ήταν ο Χαροκόπος Μιχαήλ με ποσό 
προσφοράς 7.200,00 η προσφορά του οποίου κάλυπτε τους όρους της διακήρυξης. 
 
ΘΕΜΑ 2 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ» 
Ημερομηνία διαγωνισμού: 16/03/2016 
Προϋπολογισμός: 8.000,00 €  για 24 μήνες. 
Μοναδικός προσφέρων και μειοδότης ήταν η εταιρεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. η οποία πρόσφερε έκπτωση 10%. 
 
ΘΕΜΑ 3 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΜΥΛΟΥ» (Φ.757) 
Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/03/2016 
Προϋπολογισμός: 40.500,00 € 
Μειοδότης ήταν ο Γλύκας Στέφανος που προσέφερε έκπτωση 47%. 
 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1 ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7 47% 

2 ΖΕΝΙΩΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6 39% 

3 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 4 33% 

4 ΔΑΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 33% 

5 ΤΣΙΠΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 33% 

6 ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΕ (ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 5 22% 

7 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 19% 

 
ΘΕΜΑ 4 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016» 
(Φ.758) 
Ημερομηνία διαγωνισμού: 11/03/2016 
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € 
Μειοδότης ήταν ο Τσαγρής Δημήτριος που προσέφερε έκπτωση 4%. 
Προσφορές κατέθεσαν επίσης οι Νύχας Κωνσταντίνος και Φαραντάκης Πέτρος. 
Η προσφορά του Νύχα Κωνσταντίνου δεν κάλυπτε την εμπειρία υδραυλικού και 
ηλεκτρολόγου σύμφωνα με το άρθρο 9 στα δικαιολογητικά απόδειξης ειδικής 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της διακήρυξης. 



Στην προσφορά του Φαραντάκη Πέτρου δεν κατατέθηκε πίνακας προτεινόμενου 
προσωπικού και κατά συνέπεια δεν κατατέθηκαν αντίγραφα άδειας υδραυλικού, 
ηλεκτρολόγου, πτυχίο χημικού και αποδεικτικά εμπειρίας υδραυλικού. 
ηλεκτρολόγου, χημικού. 
Για τους παραπάνω λόγους οι προσφορές αυτές αποκλείστηκαν από τον 
διαγωνισμό. 
 
ΘΕΜΑ 5 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΕ ΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 2016» (Φ.759) 
Ημερομηνία διαγωνισμού: 01/03/2016 
Προϋπολογισμός: 16.000,00 € 
Μειοδότης ήταν ο Μπόης Παναγιώτης που προσέφερε έκπτωση 7%. 
Προσφορές κατέθεσαν επίσης οι Αμάλαντης Γεώργιος και Πιπεράκης Ξενοφώντας. 
Στην προσφορά του Αμάλαντη Γεώργιου κατατέθηκε πτυχίο επαγγελματικής 
κατάρτισης από τον ΟΑΕΔ αντί της άδειας εγκαταστάτη υδραυλικού ή τεχνίτη 
υδραυλικού που ζητούσε η διακήρυξη. 
Στην προσφορά του Πιπεράκη Ξενοφώντας κατατέθηκε βεβαίωση εγγραφής στο 
Νομαρχιακό μητρώο Νομού Χίου (εμπειροτεχνικό πτυχίο). 
Για τους παραπάνω λόγους οι προσφορές αυτές αποκλείστηκαν από τον 
διαγωνισμό. 
 
ΘΕΜΑ 6 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΛΙΘΙ (ΟΙΚΙΑ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ)» (Φ.743) 
Ημερομηνία διαγωνισμού: 08/03/2016 
Προϋπολογισμός: 9.700,00 € 
Μειοδότης ήταν ο Γλύκας Στέφανος που προσέφερε έκπτωση 33%. 
 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1 ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3 33% 

2 ΤΣΙΠΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 30% 

3 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 29% 

4 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 4 28% 

5 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 25% 

 
ΘΕΜΑ 7 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΑΧ 
Αρχικός διαγωνισμός: 10/03/2016 
Επαναληπτικός διαγωνισμός: 17/03/2016 
Δεν κατέθεσε κανείς προσφορά. Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
για τη συνέχιση της διαδικασίας. 
 
ΘΕΜΑ 8 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» 



Η παρούσα μελέτη αφορά την «Παροχή υπηρεσιών καταμέτρησης υδρομέτρων» για 
την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου προϋπολογισμού 59.000,00 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. 
Ειδικότερα οι υπηρεσίες ανεξαρτήτως ομάδας αφορούν: 
Την καταμέτρηση των ενδείξεων των υδρομέτρων και τον εντοπισμό τους. 
Τον επανέλεγχο της ένδειξης του υδρομέτρου εφόσον ζητηθεί. 
Την εύρεση «αδήλωτων» υδρομέτρων ή παροχών χωρίς υδρόμετρο. 
Τον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και  
Την τοποθέτηση νέων υδρομέτρων σε αντικατάσταση αυτών που δεν λειτουργούν. 
Οι καταμετρήσεις αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες 
Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ με προϋπολογισμό 10.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
Δ.Ε. ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ με προϋπολογισμό 10.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ με προϋπολογισμό 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
Δ.Ε. ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ με προϋπολογισμό 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
Δ.Ε. ΙΩΝΙΑΣ με προϋπολογισμό 9.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
Η ανάθεση θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών 
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και η ανάδειξη του αναδόχου ανά ομάδα θα γίνει με τη συμφερότερη 
τιμή. 
Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους κωδικούς προϋπολογισμού 
61.98.0100 «Έξοδα καταμετρήσεων Δ.Ε. Καμποχώρων»  
61.98.0200 «Έξοδα καταμετρήσεων Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων»  
61.98.0400 «Έξοδα καταμετρήσεων Δ.Ε. Αγίου Μηνά»  
61.98.0500 «Έξοδα καταμετρήσεων Δ.Ε. Ομηρούπολης»  
61.98.0600 «Έξοδα καταμετρήσεων Δ.Ε. Ιωνίας» 
Στους οποίους θα δεσμευτούν τα ανάλογα ποσά. 
 
ΘΕΜΑ 9 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ» 
Προϋπολογισμός: 35.000,00 ευρώ 
Διάρκεια: 24 μήνες 
Συμφωνία/Πλαίσιο 
 
ΘΕΜΑ 10 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PVC ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 
Προϋπολογισμός: 10.000,00 ευρώ 
Διάρκεια: 24 μήνες 
Συμφωνία/Πλαίσιο 
 
ΘΕΜΑ 11 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» 
Προϋπολογισμός: 5.000,00 ευρώ 
Διάρκεια: 24 μήνες 
Συμφωνία/Πλαίσιο 
 



ΘΕΜΑ 12 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HDPE ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 
Προϋπολογισμός: 50.000,00 ευρώ 
Διάρκεια: 24 μήνες 
Συμφωνία/Πλαίσιο 
 
ΘΕΜΑ 13 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HDPP ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 
Προϋπολογισμός: 5.000,00 ευρώ 
Διάρκεια: 24 μήνες 
Συμφωνία/Πλαίσιο 
 
ΘΕΜΑ 14 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ» 
Προϋπολογισμός: 30.000,00 ευρώ 
Διάρκεια: 24 μήνες 
Συμφωνία/Πλαίσιο 
 
ΘΕΜΑ 15 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» 
Προϋπολογισμός: 15.000,00 ευρώ 
Διάρκεια: 24 μήνες 
Συμφωνία/Πλαίσιο 
 
ΘΕΜΑ 16 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 
Προϋπολογισμός: 10.000,00 ευρώ 
Διάρκεια: 24 μήνες 
Πρόχειρος διαγωνισμός 
 
ΘΕΜΑ 17 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟΥ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΤΕΝΟΧΩΝΗ» (Φ.775) 
Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή πιεζοθραυστικού φρεατίου στο δίκτυο 
Φ160 που τροφοδοτεί το διυλιστήριο Στενοχώνης από το φράγμα Κατράρη.  Για την 
μείωση πιέσεως του νερού θα κατασκευαστεί φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 μήκους 3,50μ., πλάτους 3,50μ. και ύψους 2,00 μ. σύμφωνα με 
το συνημμένο σχέδιο. Εσωτερικά του φρεατίου θα γίνει επάλειψη με τσιμεντοειδή 
μονωτικό υλικό.   
Τέλος θα γίνει σύνδεση του αγωγού Φ160 με το φρεάτιο (είσοδος –έξοδος) . 
Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου 
κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 6.350,00€ μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 28 παρ. γ. του Ν3669/2008 και του άρθρου 15 παρ. 1 του Π.Δ. 
171/87. 
 
ΘΕΜΑ 18 



ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ 
ΠΑΡΟΔΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» (Φ.744) 
Η μελέτη συντάχθηκε μετά από αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Στην περιοχή 
συσσωρεύεται όμβρια ύδατα και διοχετεύονται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Χανδρή 
εντός της οποίας θα ξεκινήσουν εργασίες. Με την παρούσα μελέτη θα 
κατασκευαστεί δίκτυο ομβρίων απορροής ομβρίων στο τεχνικό που βρίσκεται στο 
βόρειο όριο του αεροδιάδρομου.  
Το έργο θα κατασκευαστεί στην περιοχή του αεροδρομίου και πιο συγκεκριμένα σε 
πάροδο τη οδού Ιωάννη Χρήστου. Προβλέπεται η κατασκευή δικτύου ομβρίων 
μήκους περίπου 140μ. με αγωγούς PVC σειρά 41 Φ400 και η κατασκευή δύο 
σχαρών υδροσυλλογής και τριών φρεατίων επίσκεψης.  
Οι εργασίες περιλαμβάνουν, την εκσκαφή διαστάσεων 140*0,60 και μέσο βάθος 
1,04μ, την τοποθέτηση των σωλήνων, την επίχωση των αγωγών με άμμο λατομείου 
μέχρι το ύψος των 10εκ. πάνω από τις σωλήνες και την κατασκευή σχαρών 
υδροσυλλογής εσωτερικών διαστάσεων 0.90*0,50*1μ με πάχος τοιχείου 20εκ. και  
φρεατίων εσωτερικών διαστάσεων 0,60*0,60μ και βάθους 1μ. από οπλισμένο με 
μονή σχάρα Φ10/15 σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Τέλος θα πραγματοποιηθεί η 
διάνοιξη οπής σε τοιχείο υφιστάμενου τεχνικού. Οι σχάρες και τα καπάκια θα είναι 
κατηγορίας D400 και διαστάσεων 0,90*0,60(σχάρες) και 60*60εκ.(καπάκια 
επίσκεψης).Η αποκατάσταση της οδού θα πραγματοποιηθεί με άοπλο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 πάχους 15εκ. στο μεγαλύτερο μέρος της όδευσης του δικτύου 
και με ασφαλτικά στην διάβαση της Ιωάννου Χρήστου  
Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου 
κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 17.100,00€ μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (16%) και θα κατασκευαστεί 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 19 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ (ΘΕΣΗ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ)» (Φ.770) 
Με τις επεμβάσεις που γίνονται στο λιμάνι του οικισμού εντοπίστηκε ότι 3 ακίνητα 
επί της παραλίας αποχετεύονται εντός του λιμένα. Με την παρούσα μελέτη 
κατασκευάζεται δίκτυο για την σύνδεση τον ακινήτων με το κεντρικό δίκτυο 
αποχέτευσης.  
Το έργο θα κατασκευαστεί στον οικισμό της Λαγκάδας στην θέση Λιμάνι. 
Προβλέπεται κατασκευή τριών νέων παροχών αποχέτευσης με αγωγούς PVC σειράς 
41 διατομής 160μμ. με συνολικό μήκος περίπου 35μ. Οι εργασίες που προβλέπεται 
να εκτελεστούν είναι αναλυτικά οι εξής: 
Προβλέπεται η εκσκαφή τάφρου πλάτους 70εκ. και μέσου βάθους 0,85μ. κατά 
μήκος της διαδρομής του αγωγού (με μέγιστο βάθος τα 1,20μ.), η κατασκευή ενός 
κεντρικού φρεατίου στο σημείο σύνδεσης του νέου δικτύου με το υφιστάμενο 
κεντρικό δίκτυο, καθώς και 3 φρεάτια σύνδεσης των κατοικιών με το δίκτυο. Η 
εκσκαφή θα πραγματοποιηθεί σε ένα τμήμα της χειρωνακτικά εξαιτίας στενότητας 
χώρου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα θα απαιτηθεί άντληση υδάτων καθότι το δίκτυο 
βρίσκεται δίπλα στην θάλασσα. 



Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης θα έχει κλίση 1,3%. Πιο συγκεκριμένα  θα 
ξεκινά από 25εκ. ροή και θα καταλήγει στην συμβολή με την κεντρική οδό σε βάθος 
1,10μ.  
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. 
Το φρεάτιο επίσκεψης θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20, και οπλισμό μονής σχάρας Φ10/15 με διαστάσεις όπως αναφέρονται στην 
αναλυτική προμέτρηση. Το καπάκι του φρεατίου 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 4.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (16%) και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008. 
 
ΘΕΜΑ 20 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΟ ΧΑΛΚΕΙΟΣ» (Φ.767) 
Το έργο θα κατασκευαστεί στο Χαλκειός Δ.Ε. Καμποχώρων , Δήμου Χίου στην 
περιοχή Αγ. Νικόλαος σε αδιέξοδο. Στο συγκεκριμένο αδιέξοδο λειτουργεί 
αντλιοστάσιο λυμάτων το οποίο ηλεκτροδοτείται από παρακείμενο σπίτι. 
Προβλέπεται η κατασκευή νέου αντλιοστασίου με δεξαμενή εσωτ. διαστάσεων 
1,3*0,80*1-1,6μ. Επίσης θα κατασκευαστεί καταθλιπτικός αγωγός πολυαιθυλενίου 
HDPE διατομής Φ63 σε μήκος περίπου 35μ. , δευτερεύων αγωγός σε μήκος περίπου 
35μ. με αγωγό PVC Σ41 διατομής Φ160 από το υφιστάμενο φρεάτιο-αντλιοστάσιο 
έως την νέα δεξαμενή και η αντικατάσταση δικτύου όμβριων σε σημεία που 
επικαλύπτεται από το νέο δίκτυο και την δεξαμενή  με αγωγό PVC Σ41 διατομής 
Φ160 σε μήκος περίπου 15μ, καθώς και οι παρακάτω  εργασίες : 
1) Εκσκαφές- καθαιρέσεις 
Προβλέπεται η εκσκαφή της δεξαμενής διαστάσεων 2,7*2*1,9μ. , η εκσκαφή 2 
φρεατίων (1 για το δίκτυο ομβρίων και 1 βανοφρεατίου) και οι εκσκαφές των 
δικτύων διαστάσεων 15*0,80*0,60μ. για την όδευση των τριών αγωγών(κατάθλιψη, 
αποχέτευση και ομβρίων) και  20*0,60*0,6μ. για την όδευση του καταθλιπτικού και 
του δικτύου αποχέτευσης. Τέλος θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή για την κατασκευή 
πίλαρ για την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου διαστάσεων 1,2*1*0,50μ. Οι 
εκσκαφές θα καθώς και η μεταφορά και απομάκρυνση των απαραίτητων υλικών θα 
πραγματοποιηθούν χειρονακτικά. 
2)Αντλιοστάσιο 
Θα κατασκευαστεί δεξαμενή εσωτερικών διαστάσεων 1,3*0,80*1-1,6μ. και πάχους 
20εκ. από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, θα τοποθετηθεί μια  
τριφασική υποβρύχια αντλία με μανομετρικό 7,7m και παροχή Q=9m3/h εντός της 
δεξαμενής, τριφασικός ηλεκτρολογικός πίνακας σε νέο πίλαρ διαστάσεων 
2,5*0,70μ. και μεταλλικό καπάκι επισκέψεως δεξαμενής με διαστάσεις 80*80εκ. Η 
ρευματοδότηση του αντλιοστασίου πέραν της αιτήσεως, αποτελεί μέριμνα του 
αναδόχου με όλα τα υλικά, τις εργασίες και τις υπηρεσίες(ΥΔΕ) που απαιτούνται. 



Για τη στήριξη του μετρητή, του πίνακα και για τις διελεύσεις καλωδιώσεων: από 
στυλίσκο, μετρητή, γείωση, πίνακα, φρεάτιο αντλίας προβλέπεται η κατασκευή 
κολώνας άφιξης ΔΕΗ με στυλίσκο και όλες τις διελεύσεις όπως θα ζητηθεί από την 
επισκόπηση και με διαστάσεις θυρίδας 1,3*0,50*0,30μ ικανές να στεγάσουν τον 
μετρητή και τον ηλεκτρολογικό πίνακα. Τα υλικά κατασκευής του αντίστοιχου ΜΔ 
που θα υποδειχθεί από την επισκόπηση έχουν προεκτιμηθεί στα αντίστοιχα άρθρα ( 
σκυρόδεμα, οπλισμός, καλώδια).Δίπλα στο αντλιοστάσιο θα κατασκευαστεί 
φρεάτιο εσωτερικών διαστάσεων 80*80*60εκ. με την τοποθέτηση βάνας και 
αντεπίστροφης για το δίκτυο κατάθλιψης. 
3) Επιχώσεις 
Προβλέπεται η πλήρωση με προϊόντα εκσκαφής του σκάμματος της δεξαμενής και 
οι επιχώσεις με άμμο λατομείου σε ύψος 10εκ. πάνω από την διέλευση των 
αγωγών, με θραυστό υλικό μέχρι το ύψος των 15 εκ. κάτω από την επιφάνεια του 
οδοστρώματος. 
4) Αποκαταστάσεις  
Προβλέπεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος και του χώρου της δεξαμενής  με 
σκυρόδεμα κατηγορίας c12/15  
Το έργο συντίθεται από τις εξής κατηγορίες: 

1) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Προϋπολογισμού 10.765,18€ 
2) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Προϋπολογισμού 4.202,68€ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 
15.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν3669/2008. 
 
ΘΕΜΑ 21 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ ΧΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ» 
Με την 27/2016 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑΧ είχε αποφασιστεί η ανάθεση της μελέτης 
στην εταιρεία HPC PASECO, η οποία όμως έχει μελετητικό πτυχίο Γ τάξης ενώ ο 
νόμος 3463/06 ορίζει ότι η ανάθεση μπορεί να γίνει σε μελετητές με πτυχία Α και Β 
τάξης.  
Ζητήθηκε από τις δύο εταιρείες που είχαν εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον να 
καταθέσουν εκ νέου προσφορά με πτυχίο Α ή Β τάξης και κατέθεσε μόνο η 
μελετητής ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ τάξης Α προσφορά 4.000,00 ευρώ. Καλείται το 
συμβούλιο να αναθέσει την εν λόγω μελέτη στην Αλεξοπούλου Βασιλεία σύμφωνα 
με το Ν.3463/06. 
 
ΘΕΜΑ 22 
ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑΣ» 
(Φ.298) 
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 καθώς 
και μία νέα τιμή ώστε το έργο να είναι λειτουργικό. 
Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 14.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή είναι 
σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 



 
ΘΕΜΑ 23 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ)» (Φ.665) 
Ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών διότι για την αποκατάσταση του 
οδοστρώματος απαιτούνται καλύτερες καιρικές συνθήκες. 
Η ολοκλήρωση εργασιών του έργου ήταν στις 13/02/2016. 
 
ΘΕΜΑ 24 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΤΟΥΣ 2015» (Φ.664) 
Ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών εκατόν είκοσι (120) ημερών λόγω:  
α. Καθυστέρησης έγκρισης της Αρχαιολογική Υπηρεσίας και 
β. Δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
Η ολοκλήρωση εργασιών του έργου ήταν στις 29/02/2016. 
 
ΘΕΜΑ 25 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ» (Φ.730) 
Με αίτηση του ο ανάδοχος ζητούσε παράταση έξι μηνών λόγω κακών καιρικών 
συνθηκών και ροής εντός των δικτύων. 
Η ολοκλήρωση εργασιών της υπηρεσίας ήταν στις 26/02/2016. 
 
ΘΕΜΑ 26 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΧΙΟΥ» (Φ.755) 
Ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών είκοσι οκτώ (28) ημερών λόγω:  
α. Δυσμενών καιρικών συνθηκών και 
β. Ζημιάς στην ΕΕΛ που προξένησε είσοδο λυμάτων στη δεξαμενή. 
Η ολοκλήρωση εργασιών της υπηρεσίας  ήταν στις 01/03/2016. 
 
ΘΕΜΑ 27 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΝΗΣ 2014» 
(Φ.594) 
Ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών τεσσάρων (4) μηνών γιατί δεν έχει 
ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου το οποίο εξαρτάται από τις ανάγκες 
της ΔΕΥΑΧ. 
Η ολοκλήρωση εργασιών του έργου ήταν στις 08/03/2016. 
 
ΘΕΜΑ 28 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ (ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΟΣ) 
(Φ.698) 

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΡΑΡΗ (Φ.618) 
3. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΖΥΦΙΑ (Φ.695) 



4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥΣ (ΟΙΚΙΑ 
ΛΟΥΦΑΚΗ) (Φ.701) 

5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΑΡΚΑΙΝΑ (ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ) (Φ.713) 
6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ 

(Φ.685) 
 
ΘΕΜΑ 29 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Φ.516) 
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΖΥΦΙΑ (ΠΗΓΗ ΝΕΡΑΚΙΟΥ) 

(Φ.509) 
3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑ 

(Φ.482) 
4. ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΡ.ΛΙΒΑΝΟΥ (ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ) (Φ.69) 
5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ (ΘΕΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ) (Φ.519) 
6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΤΑΓΜΑ 

(ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ) (Φ.496) 
7. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ.ΒΟΥΡΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ) (Φ.584) 
8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΙΑΖΟΥ 

ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ (Φ.483) 
9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΡΗΣ 

ΓΕΦΥΡΙ) (Φ.573) 
10. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

(Φ.611) 
11. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΡΦΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΥΝΕΛΗ) (Φ.334) 
12. ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΣΤΩΝ (Φ.588) 
13. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΑ ΜΕΣΤΑ (Φ.564) 
14. ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΔΙΕΥΧΩΝ, ΠΙΤΥΟΥΣ, ΚΗΠΟΥΡΙΩΝ, ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ 
(Φ.609) 

15. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥ ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΓΟΥΤΑ (Φ.506) 

16. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΔ. Δ. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΣΤΑ ΘΥΜΙΑΝΑ 
(Φ.557) 

 
ΘΕΜΑ 30 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΔΕΥΑΧ 
Ορισμός επιτροπών παραλαβής για τα έργα: 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑΣ (Φ.298) 
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΡΑΡΗ (Φ.725) 
3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ 

(Φ.163) 
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 

(Φ.537) 



5. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΟΡΟΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΙΤΥΟΥΣ (Φ.610) 
Ο ορισμός γίνεται μετά από κλήρωση για τα αιρετά και υπηρεσιακά μέλη. 
 
ΘΕΜΑ 31 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ 
Το Γηροκομείο με αίτησή του ζητά τη διαγραφή χρέωσης ύψους 139,20€ για 
εκκένωση βόθρου στις 4/3 λόγω οικονομικών δυσχερειών του ιδρύματος. 
 
ΘΕΜΑ 32 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΡΑΡΗ 
Αφορά την κάλυψη της δαπάνης για την νέα παροχή της ΔΕΗ για το αντλιοστάσιο 
άρδευσης. 
 
ΘΕΜΑ 33 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ WWW.LIVEPAY.GR 
Η τράπεζα Eurobank μας έδωσε προσφορά για χρήση δύο μηχανημάτων πιστωτικών 
καρτών για τα ταμεία μας με δωρεάν προμήθεια των μηχανημάτων και προμήθεια 
0,85% ανά συναλλαγή για όλες τις κάρτες. Επίσης με την ίδια προμήθεια να γίνει 
ένταξη στο σύστημα www.livepay.gr ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι 
κάτοχοι καρτών μέσω διαδικτύου χωρίς φυσική παρουσία στα ταμεία μας. Καλείσθε 
να εγκρίνετε την εν λόγω συνεργασία και να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος για την 
υπογραφή των συμβάσεων. 
 
ΘΕΜΑ 34 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ  
Σπουδαστής ΑΣΠΑΙΤΕ, Τμήμα Ηλεκτρονικών 
 
ΘΕΜΑ 35 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΑΧ 
ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 
Κατόπιν εισήγησης της δικηγόρου της ΔΕΥΑΧ για το θέμα, παραθέτουμε τα εξής: «Η 
ΔΕΥΑΧ είχε ασκήσει αγωγή κατά του Δήμου Χίου ως καθολικού διαδόχου του τ. 
Δήμου Αγίου Μηνά με την οποία ζητούνταν 480.000 ευρώ νομιμότοκα για τέλη 
σύνδεσης και χρήσης στα δίκτυα αποχέτευσης βιολογικού καθαρισμού για τα έτη 
2006-2010. Επί της αγωγής αυτής εξεδόθη και δημοσιεύθηκε πρόσφατα η με αριθ. 
7/2016 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου, η οποία κάνει δεκτή στο σύνολό 
της την αγωγή της ΔΕΥΑ Νήσου Χίου, απορρίπτοντας μόνο το αίτημα περί 
προσωρινής εκτελεστότητας. Παράλληλα επιδικάζει κατά του Δήμου Χίου το ποσό 
των 5.420 ευρώ ως δικαστικά έξοδα. Η ως άνω απόφαση θα πρέπει να επιδοθεί στο 
Δήμο Χίου προκειμένου να αρχίσει να τρέχει η προθεσμία για να καταστεί 
αμετάκλητη, άλλως να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα. Ως εκ 
τούτου παρακαλώ όπως ορίσετε δικαστικό επιμελητή τον. Κ. Παντελή Τουρνή 
προκειμένου να επιδώσει την ως άνω απόφαση.» 
 
ΘΕΜΑ 36 



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕΥΑΧ ΑΠΟ ΔΗΜΟ 
ΧΙΟΥ 
Επισυνάπτεται η εισήγηση της δικηγόρου της ΔΕΥΑΧ για το θέμα: 
«Σας έχω κατ’ επανάληψη ενημερώσει για τον κίνδυνο παραγραφής οικονομικής 
απαίτησης την ΔΕΥΑ Νήσου Χίου κατά του Δήμου Χίου, ως καθολικού διαδόχου του 
Δήμου Αγίου Μηνά Χίου   240.000 ευρώ νομιμότοκα από 27/5/2006, βάσει του από 
2-5-2006 πρακτικού συμβιβασμού επίλυσης διαφοράς  μεταξύ ΔΕΥΑΧ και πρώην 
Δήμου Αγ. Μηνά για τέλη των Δ.Δ. Θυμιανών και Νεοχωρίου του Δήμου Αγ. Μηνά 
από 1-1-2001 έως 31-12-2005, για τα οποία έχει εκδοθεί το 17/2006 Α΄ απόγραφο 
εκτελεστό, από τα οποία ανέλαβε να καταβάλλει ο Δήμος Χίου, ματαιωθείσης της 
αρξαμένης το 2010 αναγκαστικής εκτέλεσης. Παρά ταύτα, το ως άνω ποσό δεν έχει 
εξοφληθεί μέχρι σήμερα και η απαίτηση κινδυνεύει με παραγραφή αν δεν κινηθεί 
εκ νέου η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.   
Λόγω του κινδύνου παραγραφής της αξίωσης πρέπει να γίνει άμεσα προσπάθεια 
για την είσπραξη του συγκεκριμένου ανεξόφλητου ποσού, όχι μόνο για την ορθή 
λειτουργία της επιχείρησης αλλά και επειδή το επιβάλει ο νόμος. Οι ορκωτοί 
λογιστές ήδη έχουν επιστήσει την προσοχή στη επιχείρηση  σχετικά με το θέμα αυτό 
πιέζοντας για την είσπραξη των οφειλομένων. Μάλιστα η ορθολογική διαχείριση 
των απαιτήσεων επιτάσσεται και από το άρθρο 277 του ν. 3852/2010 
«Καλλικράτης».Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι ο Επίτροπος μπορεί να 
παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων, σε περίπτωση δε αδράνειας 
μπορεί να παραπέμψει α) τα μεν αιρετά πρόσωπα στην Επιτροπή του άρθ. 232 του 
ν. 3852/2010 για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας 
που προξένησαν και β) του υπαλλήλους που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία της 
επιχείρησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό ευθυνών.  
Με βάση τα ως άνω και προκειμένου να δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον 
με τυχόν παρέλευση της προθεσμία παραγραφής προτείνω στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ 
Νήσου Χίου, όπως αποφασίσει να προβεί στις κάτωθι ενέργειες σωρευτικά και όχι 
επιλεκτικά : 
1. Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Νήσου Χίου όπως συντάξει και 
καταθέσει για λογαριασμό της επιχείρησης έγγραφο αίτησης προς το Δήμο Χίου και 
το Δημοτικό Συμβούλιο για την πλήρη εξόφληση της προαναφερθείσης οφειλής 
περιλαμβανομένων του κεφαλαίου, των τόκων και των λοιπών δικαστικών εξόδων, 
όπως και των εξόδων εκτέλεσης ( σύνταξη και κοινοποίηση δύο επιταγών προς 
εκτέλεση ). 
2. Να δώσει εντολή σε αρμόδιο δικηγόρο και δικαστικό επιμελητή 
προκειμένου ο πρώτος να συντάξει και ο δεύτερο να επιδώσει τον καθ’ ου Δήμο 
Χίου επιταγή προς εκτέλεση για το ποσό των 240.000 πλέον των νομίμων τόκων 
υπερημερίας, εξόδων επίδοσης, αντιγραφικών δικαιωμάτων, εξόδων σύνταξης 
επιταγής  και τυχόν εντολή εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή να ορισθεί δικηγόρος 
και δικαστικός επιμελητής για τις ως άνω πράξεις ορίζοντας μάλιστα και των 
δικηγόρο που θα συντάξει την ως άνω εντολή ως αντίκλητο, όπως ορίζει το άρθ. 924 
του ΚΠολΔ.  
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το άρθ. 925 του ΚΠολΔ, πράξεις εκτέλεσης 
(π.χ. κατάσχεση κλπ) που θα βασίζονται πάνω στην ως άνω επιταγή προς εκτέλεση 
θα πρέπει να γίνουν εντός ενός έτους από την επίδοση της.» 
 



ΘΕΜΑ 37 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΑΕ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 
Σε ένα από τα υδρόμετρα της Αρχιπέλαγος ΑΕ εμφανίστηκε πολύ υψηλή 
κατανάλωση. Το υδρόμετρο αντικαταστάθηκε και διαπιστώθηκε σε έλεγχο ότι είναι 
προβληματικό (σπασμένα γρανάζια, τα ψηφία γυρίζουν ελεύθερα). Ως εκ τούτου 
προτείνεται η χρέωση στο τετράμηνο αυτό με την κατανάλωση του προηγούμενου 
αντίστοιχου. 
 
ΘΕΜΑ 38 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 39 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 371.005,28 
 

ΚΩΔΙ-
ΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΙΗ-
ΜΕΝΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟ- 
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΧΟΛΙΟ 

61.98.
0100 

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 11.000,00  8.000,00  19.000,00  

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2016 ΘΑ 
ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ 
8.000 ΚΑΙ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ 2017 
ΘΑ 
ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ 
3.000 

61.98.
0200 

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Δ.Ε. ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 7.500,00  1.000,00  8.500,00  

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2016 ΘΑ 
ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ 
6.000 ΚΑΙ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ 2017 
ΘΑ 
ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ 
1.500 

61.98.
0600 

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
Δ.Ε. ΙΩΝΙΑΣ 6.000,00  5.000,00  11.000,00  

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2016 ΘΑ 



ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ 
7.000 ΚΑΙ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ 2017 
ΘΑ 
ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ 
2.000 

25.07 Υλικά ύδρευσης 80.000,00  35.000,00  115.000,00  

ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2016 ΘΑ 
ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ 
35.000 ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ 2017 
ΘΑ 
ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ 
30.000 

25.08 Υλικά αποχέτευσης 25.000,00  5.000,00  30.000,00  

ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2016 ΘΑ 
ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ 
25.000 ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ 2017 
ΘΑ 
ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ 
25.000 

25.03 Αγορά μετάλλων 5.000,00  3.000,00  8.000,00  

ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2016 ΘΑ 
ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ 
5.000 ΚΑΙ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΟΥ 2017 
ΘΑ 
ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ 
5.000 

ΥΔΡΕΥ
ΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟΥ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ   6.350,00  6.350,00  ΝΈΟ ΕΡΓΟ 



ΣΤΕΝΟΧΩΝΗ 

ΟΜΒΡΙ
Α 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΔΟ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ   17.100,00  17.100,00  ΝΈΟ ΕΡΓΟ 

ΑΠΟΧΕ
ΤΕΥΣΗ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ (ΘΕΣΗ 
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ)   4.000,00  4.000,00  ΝΈΟ ΕΡΓΟ 

ΑΠΟΧΕ
ΤΕΥΣΗ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΤΟ ΧΑΛΚΕΙΟΣ   15.000,00  15.000,00  ΝΈΟ ΕΡΓΟ 

60.02.
0016 

Εξοπλισμός Ασφαλείας 
Εργαζομένων 15.000,00  5.000,00  20.000,00  

ΠΡΟΣΑΡΜΟ-
ΣΜΕΝΑ ΣΤΑ 
ΣΗΜΕΡΙΝΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 -104.450,00    

  ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 266.555,28  
   

 
 


