
ΔΡΓΑΣΙΔΣ ΒΔΛΤΙΩΣΔΩΝ ΓΙΚΤΥΟΥ ΟΣΜΑΔΣ 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΟΜΑΔ γηα θαιύηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο 

νηθηζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Μαιεζίλαο, ζαο απνζηέιινπκε ηελ παξνύζα γηα λα ζαο 

πιεξνθνξήζνπκε γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνέθπςε ην ύςνο ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο θαη γηα 

ηνλ κέρξη ηώξα απνινγηζκό ησλ εξγαζηώλ πνπ έρνπλ γίλεη κε ηα ρξήκαηά ζαο. 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ νηθηζκνύ ηεο Μαιεζίλαο ε δηνίθεζε 

ηνπ ΟΜΑΔ, επζύο ακέζσο αθνύ αλέιαβε θαζήθνληα, δήηεζε θαη έιαβε 2 κειέηεο από ηδηώηεο 

κεραληθνύο.  

Σνλ Αύγουζηο ηου 2012, έιαβε επηρεηξεζηαθό ζρέδην από ηνλ Μεραλνιόγν Μεραληθό θν 

Ξελνθώληα Σζηγθξή .Απηό ην ζρέδην πεξηιάκβαλε πξόηαζε αληηθαηάζηαζεο αγσγώλ δηαηνκώλ 

από Ø63 έσο Ø315 κέζεο αληνρήο (ΡΝ12,5) κεηά ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο ζε κήθνο επέκβαζεο 

17.950m. Η πξόηαζε απηή παξόηη θνζηνινγνύληαλ ζηηο €970.027,59 + ΦΠΑ, ήηνη 

€1.193.133,94, γηα ηελ πινπνίεζή ηεο πξνηάζεθε 15εηήο δέζκεπζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

ύδξεπζεο πνπ πεξηιάκβαλε ηελ είζπξαμε ησλ ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο κε αλαζεσξεκέλν 

(απμεκέλν) ηηκνιόγην θαη δηθαίσκα πεξεηαίξσ αύμεζεο ηνπ ζην κέιινλ. 

Καζώο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ν ελ ιόγσ εξγνιάβνο απνδείρζεθε αλαμηόπηζηνο θαη γηα ηελ 

θαιύηεξε εθηίκεζε ηεο παξαπάλσ πξόηαζεο, αλαηέζεθε επί ακνηβή ζηνλ νηθηζηή θν 

Κσλζηαληίλν Ιαηξέιιε, ηερλνιόγν κεραληθό απηνκαηηζκώλ ε εθπόλεζε κειέηεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ εκθξάμεσλ ηνπ δηθηύνπ θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό γηα  ηελ απνθαηάζηαζε απηώλ. 

Η κειέηε απηή εθπνλήζεθε ηνλ Γεκέμβριο 2012, νπόηε θαη καο παξαδόζεθε. Βάζεη απηήο ηεο 

κειέηεο ππνινγίζηεθε όηη ζε δηάθνξα ηκήκαηα αγσγώλ δηακεηξεκάησλ από  Ø90 έσο Ø315 

ζπλνιηθνύ κήθνπο 39.337m, ππάξρνπλ εκθξάμεηο θαη’ εθηίκεζε ζην 10% ήηνη ζε αγσγνύο 

κήθνπο 3.933,70m νη νπνίνη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ κε λένπο πςειήο αληνρήο (ΡΝ16). 

Βάζεη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  ηεο κειέηεο απηή ε αληηθαηάζηαζε ζα ζηνίρηδε €940.319,58 +ΦΠΑ, 

ήηνη €1.156.593,08, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ εηδηθώλ εμαξηεκάησλ 

(βάλεο, ζέιιεο, ζπλδέζκνπο, δηκπώ, θιάληδεο, ραιθνζσιήλεο, θιπ) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ  

απνθαηάζηαζε θόκβσλ, γηα ηε ζύλδεζε παιαηώλ θαη λέσλ αγσγώλ θαζώο θαη ησλ λέσλ 

αγσγώλ κε ηνπο κεηξεηέο εθάζηεο νηθίαο. 

Αθνινύζσο έγηλε έξεπλα αγνξάο από ην πξνζσπηθό ηνπ ΟΜΑΔ, από ηελ νπνία πξνέθπςε 

όηη νη αλσηέξσ πξνηεηλόκελεο  εξγαζίεο κπνξνύζαλ λα εθηειεζζνύλ κε έλα πνζό ηεο ηάμεο ησλ 

€700.000,00, γηα ηα νπνία δεηήζεθε ε έγθξηζε ηνπ Αλ..., ην νπνίν ηα ελέθξηλε κε ηελ 5ε /2013 

ζπλεδξίαζή ηνπ. 

ην κεηαμύ θαη θαζώο είρε ήδε εγθαηαζηαζεί από 01-01-2013 ν λένο εξγνιάβνο ζπληήξεζεο 

«Κ/ΞΙΑ Α ΚΑΙ Γ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΟΔ – ΓΑΛΑΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ» ζηε Μαιεζίλα, ηνπ δεηήζεθε 

λα επηβεβαηώζεη επί ηόπνπ ηελ αθξίβεηα ησλ κειεηώλ σο πξνο ηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ 

επέκβαζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεηο αγσγώλ ζε δπν ζεκεία γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί αθξηβώο ην θόζηνο επέκβαζεο, έηζη ώζηε λα πεξηιακβάλεη όια ηα επηκέξνπο 

πιηθά γηα πιήξσο νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο. Καηόπηλ δεηήζεθαλ από ηνλ εγθαηεζηεκέλν 

εξγνιάβν επηκέξνπο πξνζθνξέο γηα θάζε ηκήκα αγσγνύ ην νπνίν απνδεδεηγκέλα έρξηδε 

επέκβαζεο.  



Αθνινύζσο θαηαξηίζηεθε πξόγξακκα αληηθαηαζηάζεσλ – βειηηώζεσλ από ηελ εηαηξεία , ην 

νπνίν πεξηιάκβαλε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζε δπν ίζεο πεξίπνπ, σο πξνο ηνλ όγθν ησλ 

εξγαζηώλ, θάζεηο. Οη εξγαζίεο ηεο πξώηεο θάζεο μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ Ινπλίνπ  2013 θαη  

νινθιεξώζεθαλ ηελ 15-07-2013. πλνιηθά ζε απηή ηε θάζε έρνπλ γίλεη επεκβάζεηο ζε 20 

ζεκεία θαη αληηθαηαζηάζεθαλ 5.704m αγσγώλ δηακεηξεκάησλ από Ø63 έσο Ø200 κε λένπο 

πςειήο αληνρήο (ΡΝ16). Αληηθαηαζηάζεθαλ επίζεο εμαξηήκαηα θόκβσλ όπνπ απαηηνύληαλ θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ λέεο ζσιελώζεηο θαη όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηε ζύλδεζε ησλ λέσλ 

αγσγώλ κε ηηο παξαθείκελεο νηθίεο. Σν θόζηνο γηα ηα αλσηέξσ δηακνξθώζεθε ζηα €371.086,08, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

Σνλίδεηαη όηη ε πξώηε θάζε ησλ εξγαζηώλ εθηειέζζεθε θαηόπηλ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο δηνίθεζεο 

ηνπ ΟΜΑΔ κε ηνλ εξγνιάβν, επί πιζηώζει θαζώο δελ ππήξρε ε δπλαηόηεηα είζπξαμεο ησλ 

πξώησλ δόζεσλ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο πξν ηνπ ηέινπο ηνπ Απγνύζηνπ. Σνύην έγηλε 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη επάξθεηα λεξνύ ηελ ζεξηλή πεξίνδν.  Γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δεύηεξεο 

θάζεο είλαη απαξαίηεην λα εμνθιεζνύλ νη εξγαζίεο πνπ αθνξνύζαλ ηελ πξώηε θάζε. Γη’ απηό 

ην ιόγν ζαο παξνηξύλνπκε λα είζηε ζπλεπείο κε ηηο θαηαβνιέο ησλ δόζεσλ ηεο έθηαθηεο 

εηζθνξάο, ώζηε λα θαηαθέξνπκε προ ηεο έλαξμεο ηεο λέαο ζεξηλήο πεξηόδνπ ηνπ 2014 λα 

μεθηλήζνπκε ηε δεύηεξε θάζε εξγαζηώλ θαη λα νινθιεξώζνπκε ην πξόγξακκα 

αληηθαηαζηάζεσλ – βειηηώζεσλ ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ νηθηζκνύ.  

 

Γιαθορά  οικοπεδούχου  οικιζηή 

 Σν πνζό ηεο εηζθνξάο δεδνκέλνπ όηη γηα ηα έηε 2011-2012 ην ζύλνιν ησλ εμόδσλ 

(ΓΔΗ) ήηαλ κεγαιύηεξν θαηά 124.133,72 € (πξνϋπνινγηζκόο) από ηα έζνδα από ηελ 

θαηαλάισζε λεξνύ πξνθύπηεη όηη ε δηαθνξά απηή ζα θαηαλεκεζεί ζηνπο 1225 νηθηζηέο αλάινγα 

κε ηελ εηήζηα θαηαλάισζε λεξνύ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ γηα ηα έηε 2011-2012. Σν ίδην ζα 

ζπκβεί θαη γηα ηελ δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ γεσηξήζεσλ ην θόζηνο ηεο νπνίαο 

αλήιζε ζηα 31.512,60 € ην νπνίν ζα θαηαλεκεζεί ηζνκεξώο ζηνπο 1225 νηθηζηέο δει. 25,73€ ην 

νπνίν πνζό ζα ελζσκαησζεί ζηε δηαθνξά νηθνπεδνύρνπ νηθηζηή .Η δηαθνξά νηθνπεδνύρνπ 

νηθηζηή (παξ 1γ) ζα ελζσκαηώλεηαη από ηνύδε θαη ζην εμήο ζηνπο ινγαξηαζκνύο ύδξεπζεο. 

 ΕΟΔΑ ΕΙΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ   ΔΕΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΕΙ  

2011 283.666,77 337.416,14 53.749,37 

2012 269.615,65(προϋπολογιςμόσ)  340.000,00(προϋπολογιςμόσ) 70.384,35 

                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ:     124.133,72 €                                                                                                                        


