
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στην Κοζάνη σήµερα 5-7-2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονοµικής 
Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθµ. 1006/30-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου 
της Οικονοµικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι: 
ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                        ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΜΕΛΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                 ΜΕΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                              ΜΕΛΟΣ 
ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
ΣΗΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                       ΜΕΛΟΣ 
∆ΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ                                             ΜΕΛΟΣ 
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ 
όλοι µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 2/11 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου και την αριθµ. 1/11 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ∆ιαπιστώθηκε 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νοµίµως,   οκτώ από τα εννέα 
µέλη. Χρέη Προέδρου την Οικονοµικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του 
Προέδρου. 
 Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιώνη, η κα. Μουττωτού-∆ιούφα Κυριακή, Προϊστάµενη Γενικής ∆/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας, ο κ. Αναγνώστου Κων/νος Προϊστάµενος στο τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος 
της Π.Ε. Κοζάνης, ο κ. Τσιάµης Παναγιώτης Προϊστάµενος στο τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος (έδρα), 
κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταµένη στο Τµήµα Προµηθειών, ο κ. Τσορµπατζίδης Θεολόγης, ∆/ντής 
στη ∆/νση Οικονοµικού (έδρα)  της Π.∆.Μ.  και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Άννα 
Ράπτη. 
 

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Απόφαση 476/11 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΪΟΥ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ» 
 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  το 26008/933/30-6-2011 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης µε το 
οποίο διαβιβάζουν το υπ΄ αριθµ. 25977/2764/30-6-2011 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Κοζάνης, και µε το οποίο υποβάλουν την εισήγηση για τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής 
επιχείρησης για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση και καθαρισµός δεξαµενών φρεατίων και 
δικτύου διανοµής του έργου υδροδότηση επαρχίας Βοϊου από Φράγµα Πραµόριτσα» προϋπολογισµού 
23.730,98€ µε Φ.Π.Α.  

 
Αναλυτικά στην εισήγηση αναφέρουν τα εξής: 

 Στην περιοχή του Βοίου έχει κατασκευαστεί το έργο ύδρευσης από το φράγµα Πραµόριτσα. 
Το συνολικό έργο διανοµής αποτελείται από σχεδόν 180 χιλιόµετρα δικτύου χαλυβδοσωλήνων και 
σωλήνων πολυαιθυλενίου ,από τέσσερις κύριες δεξαµενές διανοµής και από περίπου 35 
πιεζοθραυστικά φρεάτια. Μετά την ολοκλήρωση των δοκιµών στο µεγαλύτερο τµήµα του δικτύου και 
σε όλες τις εγκαταστάσεις του φράγµατος και του ταχυδιυληστηρίου  απαιτήθηκε ο καθαρισµός και η 
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απολύµανση του συνόλου των εγκαταστάσεων προκειµένου να δοθεί το δίκτυο και οι εγκαταστάσεις 
σε λειτουργία για να δοθεί νερό στους καταναλωτές. Έτσι ένα τµήµα του δικτύου απολυµάνθηκε και 
χλωριώθηκε κατά το προηγούµενο έτος ενώ το υπόλοιπο δίκτυο πρέπει να απολυµανθεί φέτος.   

                           ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  Προβλέπεται ο καθαρισµός και η απολύµανση των δεξαµενών Τσοτυλίου, Νεάπολης,         
Σιάτιστας και Κλήµατος. 
2) Προβλέπεται ο καθαρισµός και η απολύµανση των δικτύων από αντλιοστάσιο Α2 (Καλονέρι) έως 
την δεξαµενή Μικροκάστρου. Των δικτύων από Κύρια δεξαµενή Αγίας Σωτήρας έως δεξαµενή 
Αυγερινού και από εκεί έως ∆εξαµενή ∆άφνης και έως Πολυκάστανο –Ζώνη –∆ραγασιά. Επίσης των 
δικτύων από νέο αντλιοστάσιο Γαλατινής έως νέα δεξαµενή Σιάτιστας και από εκεί έως την παλιά 
δεξαµενή Σιάτιστας εντός της πόλεως. Τέλος προβλέπεται ο καθαρισµός και η απολύµανση των 
δικτύων από ∆εξαµενή Τσοτυλίου έως Φυτώκι και του αγωγού από κεντρικό φρεάτιο Οµαλής έως το 
χωριό Χειµερινό.  
3) Προβλέπεται ο καθαρισµός και η απολύµανση των δεξαµενών αναρρόφησης στα αντλιοστάσιο 
Κορυφής, Γαλατινής, Εράτυρας Πελεκάνου, ∆αµασκηνιάς και Σκαλοχωρίου. 
4) Προβλέπεται ο καθαρισµός και η απολύµανση των πιεζοθραυστικών φρεατίων στις παρακάτω 
θέσεις: 
Σταυροδρόµι,Αγίασµα,Οµαλή,Βροντή,Τσοτυλίου,Λευκοθέας,Ασπρούλας,Σιάτιστας,Φυτωκίο, 
Ανθοχωρίου,Λούβρης,Χορηγού,Κρυονερίου,Βελανιδιάς,Πλατανιάς,Χειµερινού,Ζώνης,Τριάδας, 
Μεσόλογγου Α και Β, Πλακίδας ΕΡΑΤΎΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΕΚΆΝΟΥ. 
           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 Η διαδικασία καθαρισµού των δεξαµενών και πιεζοθραυστικών φρεατίων περιλαµβάνει τον 
καθαρισµό των τοιχωµάτων και του δαπέδου µε ειδικά καθαριστικά µη τοξικά και άοσµα ,χωρίς 
παραπροϊόντα, βιολογικά διασπάσιµα µε τα αναγκαία πιστοποιητικά κυκλοφορίας. Η εργασία 
καθαρισµού θα γίνεται µε µηχανικά µέσα και την χρήση ψεκαστικών υψηλής πίεσης και παραγωγής 
ζεστού νερού. 
  Η διαδικασία απολύµανσης δεξαµενών και πιεζοθραυστικών φρεατίων περιλαµβάνει την 
απολύµανση των τοιχωµάτων µε απολυµαντικά εγκεκριµένα από τον ΕΟΦ, κατάλληλα για δεξαµενές 
πόσιµου νερού, ξέπλυµα των χώρων ,το γέµισµα µε καθαρό νερό την υπερχλωρίωση για το αναγκαίο 
διάστηµα δράσης του χλωρίου,το ξέπλυµα της δεξαµενής και το γέµισµα µε καθαρό νερό προς χρήση. 
 Η διαδικασία καθαρισµού του δικτύου περιλαµβάνει την απολύµανση του ,τον καθαρισµό 
µετά την απολύµανση, την υπερχλωρίωση , τον έλεγχο του µικροβιακού φόρτου στα άκρα του δικτύου 
και τέλος το γέµισµα του δικτύου µε καθαρό νερό. 

           Στις δεξαµενές Τσοτυλίου και Νεάπολης όπου είναι εγκατεστηµένοι χλωριωτές θα γίνεται η          
παρακολούθηση της λειτουργίας τους και η προµήθεια του αναγκαίου χλωρίου 
           ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    
  Ο προυπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 23.730,98€ περιλαµβανοµένων Ε.Ο. 
18%, και Φ.Π.Α. 23% 
 Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε ως τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης, για 
την κατασκευή του ανωτέρω έργου την απ΄ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 28 του 
Ν.3669/2008 ,του Ν.2362/95 άρθρο 83 παράγρ.1 καθώς και της απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών µε αρ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ.αρ.1291/11-8-2010 τεύχος Β΄)   
 
 Το λόγο πήρε το µέλος κα ∆ούφλια Αγλαΐα και είπε ότι δεν ψηφίζουν την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεση αλλά ψηφίζουν το έργο. Θεωρούν ότι πρέπει να δοθούν προσκλήσεις για την 
ανάθεση σε όλους του επιτηδευµατίες που ασχολούνται µε παρεµφερή αντικείµενα προκειµένου να 
εξασφαλιστούν τα οικονοµικά συµφέροντα της Π.∆.Μ. 
 
 Έπειτα το λόγο πήρε το µέλος κ. Βογιατζής Εµµανουήλ και είπε ότι όλη η Π.∆.Μ. έχει 
φρεάτια-δεξαµενές που χρήζουν καθαρισµό κλπ. Όλες αυτές οι παρεµβάσεις γίνονται από εργολάβους 
– εργολαβίες πράγµα που σηµαίνει παραπάνω κόστη (ελάχιστο 10% εργολαβικό κέρδος). Αυτές ως 
πάγιες ανάγκες πρέπει να τις κάνει η Περιφερειακή ∆ιοίκηση µε δικό της πάγιο εξοπλισµό και δικό της 
µόνιµο εξειδικευµένο προσωπικό. Επίσης ο διαγωνισµός για το συγκεκριµένο έργο γίνεται µε όρους 
απευθείας ανάθεσης. Γι’ αυτούς του  δύο λόγους το καταψηφίζει. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση  
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Αποφασίζει 
 
Κατά πλειοψηφία την έγκριση της απευθείας ανάθεσης ως τρόπος επιλογής της εργοληπτικής 

επιχείρησης, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου. Μειοψήφησαν τα µέλη κα ∆ούφλια Αγλαϊα, ο κ. 
Σηµανδράκος Ευάγγελος και ο κ. Βογιατζής Εµµανουήλ. 

 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

  1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             
 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 

  3. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
 

  4 ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 

  5. ΣΗΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 

  6. ∆ΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ 
 

  7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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