
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 2023 

1. Ανάθεση εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης αυτοκαθαριζόμενης 
σχάρας προεπεξεργασίας της Μ.Ε.Λ. Αργοστολίου – ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Λόγω του ιδιαίτερα διαβρωτικού χαρακτήρα των λυμάτων και της ανάγκης 

ακατάπαυστης λειτουργίας μίας Μ.Ε.Λ., οι καταπονήσεις που δέχονται τα σε 
λειτουργία μηχανήματα της είναι τεράστιες κι έχουν ως αποτέλεσμα την ανάγκη 
συχνών συντηρήσεων. Στην περίπτωση της Μ.Ε.Λ. Αργοστολίου, στα παραπάνω 
προβλήματα συμβάλει και το γεγονός ότι ολόκληρη η εγκατάσταση κι επακολούθως 
τα περισσότερα μηχανοστάσια, αντλιοστάσια και φρεάτια αυτής συνορεύουν με τη 
θάλασσα. Ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο στην επεξεργασία της ανωτέρω μονάδας 
αποτελεί το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, το οποίο βρίσκεται πριν από το 
πρώτο στάδιο επεξεργασίας της μονάδας και εντός του υπάρχουν τοποθετημένες 
και σε παράλληλη λειτουργία κατάλληλες αντλίες λυμάτων, μέσω των οποίων τα 
συγκεντρωθέντα εντός του αντλιοστασίου ανεπεξέργαστα, νεοεισερχόμενα λύματα 
ανυψώνονται και προωθούνται στη δεξαμενή προεπεξεργασίας. Εντός του 
συγκεκριμένου αντλιοστασίου και ολόκληρης της εγκατάστασης του σταδίου της 
προεπεξεργασίας επικρατούν ιδιαίτερα διαβρωτικές συνθήκες, αισθητά 
μεγαλύτερες από άλλα στάδια επεξεργασίας, τόσο λόγω του διαβρωτικού 
χαρακτήρα των ανεπεξέργαστων λυμάτων, όσο και λόγω της άμεσης γειτνίασης, της 
μονάδας γενικά και του συγκεκριμένου σταδίου ειδικότερα, με τη θάλασσα. Για τη 
διενέργεια των αναγκαίων εργασιών απαιτούνται τεχνογνωσία και χρήση 
μηχανημάτων μηχανουργού-σιδηρουργού, τα οποία και δεν διαθέτει η 
ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.. Ως εκ τούτου, όλες οι αναγκαίες σχετικές εργασίες επιβάλλεται να 
ανατεθούν σε κατάλληλο μηχανουργό με εξειδικευμένη γνώση και ανάλογη σχετική 
εμπειρία, ο οποίος θα δύναται να προβεί στις απαραίτητες συντηρήσεις κι 
επισκευές, το συντομότερο δυνατό. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Λ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

α/α Εργασία 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσό- 

τητα 

Τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ  

€ 

Συνολική 
Δαπάνη 

προ ΦΠΑ  

σε ευρώ € 

1 

Κατασκευή και τοποθέτηση 
ανοξείδωτης βάσης 
διαστάσεων 
2.000Χ2.000Χ1.650mm 
προσαρμογής νέας εσχάρωσης 
και νέου ξέστρου με 
στραντζαριστό inox 316L 
100Χ50Χ3mm. 

υπηρεσία 1 9.045,00 9.045,00 

2 

Κατεργασία και προσαρμογή 
από διάτρητο άξονα 316L 
διαστάσεων 118Χ63mm 
βάσεων τοποθέτησης 
υδρολίπαντων κουζινέτων. 

υπηρεσία 1 6.076,00 6.076,00 



Κατασκευή κουζινέτων και 
μηχανισμού υδρολίπανσης 
αυτών. 

3 

Κατασκευή, κοπή με λέιζερ και 
τοποθέτηση εσχάρωσης από 
λαμαρίνα inox 316L πάχους 6 
mm και διαστάσεων 
1.500Χ1.000 mm, με ακτίνα 
900 mm και μάτι 34 mm. 

υπηρεσία 
1 8.165,00 8.165,00 

4 

Κατασκευή και τοποθέτηση 
κινητού μέρους απόξεσης 
στερεών με άξονα inox 316L 
πάχους 60 mm και 
στραντζαριστό inox 316L 
80Χ40Χ2mm. 

υπηρεσία 
1 3.430,00 3.430,00 

5 

Κατασκευή και τοποθέτηση 
ανοξείδωτης πασαρέλας με 
εσχάρωση προστασίας 
πτώσης. 

υπηρεσία 
1 3.284,00 3.284,00 

Συνολική δαπάνη προ Φ.Π.Α. : 30.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 7.200,00 € 

Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. : 37.200,00 € 

 
 

2. Ανάθεση εργασιών μεταφοράς βαριών και ογκωδών αντικειμένων με 
χρήση γερανοφόρου οχήματος – ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

Όλες οι ανάγκες που απαιτούν τη χρήση γερανοφόρου μηχανήματος, είναι αδύνατο 
να καλυφθούν από τη ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. χωρίς τη βοήθεια εξωτερικού εργολάβου, 
δεδομένου ότι η υπηρεσία, δεν διαθέτει κατάλληλο γερανοφόρο όχημα. Ως εκ 
τούτου και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη μας ότι για τη διασφάλιση της ορθής 
και απρόσκοπτης λειτουργίας των επιμέρους δικτύων ύδρευσης, είναι απολύτως 
απαραίτητη η άμεση διεκπεραίωση όλων των σχετικών εργασιών, όποτε καθίσταται 
σχετική ανάγκη, η υπηρεσία αναθέτει τις επιμέρους απαραίτητες εργασίες σε 
εξωτερικό εργολάβο, με εξειδικευμένη γνώση και αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία, 
ο οποίος διαθέτει και τα κατάλληλα μηχανήματα έργου. Ανάγκη διεκπεραίωσης 
εργασιών μεταφοράς ογκωδών και βαριών αντικειμένων, όπως παρουσιάστηκε 
παραπάνω, έχει εμφανιστεί την παρούσα χρονική στιγμή για τη μεταφορά κάποιων 
αντλητικών συγκροτημάτων και σωλήνων ύδρευσης. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

α/α 
Είδος Εργασιών 

 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ  

€ 

Συνολική 
Δαπάνη 

προ ΦΠΑ  
σε ευρώ € 

1 
Χρήση πιστοποιημένου 
γερανοφόρου οχήματος για 

Ώρα 31 50,00 1.550,00 



μεταφορά ογκωδών και βαριών 
αντικειμένων. 

Συνολική δαπάνη προ Φ.Π.Α. : 1.550,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 372,00 € 

Συνολική δαπάνη εργασίας με Φ.Π.Α. : 1.922,00 € 

 
 

3. Ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών 
ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. – ΑΤΣΑΡΟΥ ΤΖΟΓΙΑ 

Η έγκαιρη και ορθή αντιμετώπιση των πιθανά παρουσιασθέντων βλαβών και μέσω 
αυτής η απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους δικτύων ύδρευσης κι αποχέτευσης, 
έγκειται στην έγκαιρη προμήθεια των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, υλικών κι 
εξαρτημάτων, ώστε να υπάρχουν και διαθέσιμες εφεδρείες. Περίπτωση αναγκαίας 
προμήθειας ηλεκτρολογικών ειδών για χρήση τους, όπως περιγράφηκε παραπάνω, 
για την αποκατάσταση παρουσιασθέντων βλαβών και τη γενικότερη συντήρηση 
ηλεκτρολογικών πινάκων σε διάφορες περιοχές σε κάθε επιμέρους ενότητα του 
νησιού, έχει παρουσιαστεί την παρούσα χρονική στιγμή. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  

α/α Είδος υπό προμήθεια 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

προ Φ.Π.Α. 

€ 

Κόστος 

προ 

Φ.Π.Α. € 

1 
Ταχυφορτιστής 
μπαταρίας 

τεμάχιο 1 27,75 27,75 

2 
Μπαταρία 18V 5.2Ah 
PXC 

τεμάχιο 
1 67,42 67,42 

3 
Κρουστικό 
δραπανοκατσάβιδο  

τεμάχιο 
1 67,74 67,74 

4 Ρελέ 3Ρ 18Α AC 1NQ 
τεμάχιο 

1 42,58 42,58 

5 
Κλειδ. αλουμινίου-
σιδήρου στενή 30 

τεμάχιο 
1 5,65 5,65 

6 
Σπρέι πολλαπλών 
χρήσεων 500ml 

τεμάχιο 
1 6,85 6,85 

7 
Μονωτική ταινία 
στενή 19Χ20 

τεμάχιο 
9 0,65 5,85 

8 Φυσίγγια κουτί 200Α 
τεμάχιο 

3 9,51 28,54 

9 
Αυτόματη ασφάλεια 
6ΚΑ 1Χ10Α 

τεμάχιο 
3 2,87 8,60 

10 
Αυτόματη ασφάλεια 
6ΚΑ 1Χ16Α 

τεμάχιο 
3 2,87 8,60 

11 
Χρονοδιακόπτης 
24ωρος με εφεδρεία 

τεμάχιο 
4 34,43 137,71 

12 Ρελέ διαφυγής 1Θ 25Α 
τεμάχιο 

2 18,55 37,10 



30mA 4.5kA 

13 
Μετρητής ωρών 
48Χ48 220V-50Hz 

τεμάχιο 
2 12,90 25,81 

14 Ρελέ 18.5KW 230V 
τεμάχιο 

1 74,69 74,69 

15 Θερμικά 9-13Α τεμάχιο 2 28,81 57,62 

16 
Ραγοδιακόπτης 
τριπολ. 40Α 

τεμάχιο 
1 10,10 10,10 

17 
Αυτόματη ασφάλεια 
6ΚΑ 1Χ25Α 

τεμάχιο 
3 2,90 8,70 

18 
Αυτόματη ασφάλεια 
6ΚΑ 1Χ6Α 

τεμάχιο 
1 3,08 3,08 

19 
Ρελέ 3Ρ 32Α 1ΝΟ+NC 
230V 

τεμάχιο 
3 47,81 143,43 

20 
Κουτί 400Χ600Χ200 
τοπ 

τεμάχιο 
1 45,97 45,97 

21 
Ράγα πίνακα 
ασφαλειών 2Μ 

τεμάχιο 
1 3,23 3,23 

22 
Ενδεικτικά LED Φ22 
πορτοκαλί  

τεμάχιο 
3 2,02 6,06 

23 
Ενδεικτικά LED Φ22 
πράσινο 

τεμάχιο 
3 2,02 6,06 

24 
Διακοπτάκι ON-OFF-
ON 

τεμάχιο 
1 2,02 2,02 

25 
Θερμομαγνητικό 
SM1P 24-32A 

τεμάχιο 
1 51,69 51,69 

26 Γράσσο 45ml τεμάχιο 1 10,08 10,08 

27 Αρμόστοκος 280ml 
τεμάχιο 

2 1,87 3,74 

28 Μπαταρία 9V 
τεμάχιο 

1 3,23 3,23 

29 
Μπαταρίες ΑΑΑ 
σετ/10+2 

τεμάχιο 
1 4,84 4,84 

30 
Δεματικά 3,6Χ250 
μαύρο σετ/100τμχ. 

τεμάχιο 
1 2,34 2,34 

31 Τρυπάνι κοβαλτίου Φ6 
τεμάχιο 

1 2,42 2,42 

32 Τρυπάνι κοβαλτίου Φ8 
τεμάχιο 

1 4,23 4,23 

33 Τρυπάνι κοβαλτίου  τεμάχιο 1 7,10 7,10 

34 Θερμικό ρελέ 17-23Α 
τεμάχιο 

1 28,06 28,06 

35 
Προβολέας LED 50W 
4000K 

τεμάχιο 
2 28,79 57,58 

36 
Προβολέας LED 30W 
4000K 

τεμάχιο 
5 21,85 109,27 



37 
Λάμπα 33W E27 
6500K 

τεμάχιο 
5 6,13 30,65 

38 Ντουί πλαστικό  
τεμάχιο 

5 1,21 6,05 

39 Μπουτόν ρολών λευκό  
τεμάχιο 

1 1,86 1,86 

40 Πλαίσιο  
τεμάχιο 

2 0,81 1,62 

41 
Φλοτέρ ακαθάρτων 
10Μ 

τεμάχιο 
2 22,02 44,04 

42 
Φλοτέρ ακαθάρτων 
5Μ 

τεμάχιο 
2 15,24 30,48 

43 
Ασφαλειοαποζεύτης 
κουτί 160Α 

τεμάχιο 
1 33,87 33,87 

44 Επισκευή εργαλείου 
τεμάχιο 

4 78,63 314,52 

45 
Προεκτ. Στηρ. 
Πολυεστερ. Ερμ. 

τεμάχιο 
1 6,18 6,18 

46 
Ερμάριο επιτοίχιο 
πολυεστερικό ΙΡ65 

τεμάχιο 
1 238,15 238,15 

47 
Πλάτη μεταλλική 
493Χ480mm 

τεμάχιο 
1 12,55 12,55 

48 
Ρελέ 3Ρ 38Α 1ΝΟ+NC 
440V 

τεμάχιο 
7 56,56 395,93 

49 Θερμικά 12-18Α 
τεμάχιο 

1 29,90 29,90 

50 Θερμικά 17-25Α 
τεμάχιο 

1 31,14 31,14 

51 
Ράγα πίνακα 
ασφαλειών μικρή  

τεμάχιο 
3 1,77 5,32 

52 
Κανάλι πίνακα 40Χ40 
ΤΟΡ(2m) 

τεμάχιο 
4 8,39 33,55 

53 
Πολυόργανο πιν. A+V 
Φ22 LED 

τεμάχιο 
3 6,45 19,35 

54 Διακόπτης Φ22 1-0-2 
τεμάχιο 

2 5,65 11,29 

55 
Κλέμμες ράγας ουδ. 
16mm 

τεμάχιο 
9 0,81 7,29 

56 
Καπάκια (τάπες) 
κλεμμών ΑΡ10 

τεμάχιο 
2 0,24 0,48 

57 
Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ1,5 
μαύρο  

μέτρο 100 0,21 21,14 

58 
Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ1,5 
κόκκινο 

μέτρο 
100 0,21 21,14 

59 
Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ1,5 
καφέ  

μέτρο 
100 0,21 21,14 

60 
Καλώδιο ΝΥΑ 1Χ1,5 
άσπρο  

μέτρο 
100 0,21 21,14 



61 
Δεματικά 2,5Χ160 
λευκό σετ/100τμχ. 

τεμάχιο 
1 1,13 1,13 

62 
Μπλόκ βοηθ. Επαφών 
LADT2 

τεμάχιο 
1 37,03 37,03 

 Σύνολο τεμαχίων: 529 

Συνολική δαπάνη προμήθειας προ Φ.Π.Α. : 2.492,68 € 

Φ.Π.Α. 24% : 598,24 € 

Συνολική δαπάνη προμήθειας με Φ.Π.Α. : 3.090,92 € 

 
 

4. Ανάθεση προμήθειας αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου αποχέτευσης 
Παλιοσταφίδα Λάσσης Δ.Ε. Αργοστολίου – ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Ένα από τα αντλιοστάσια αποχέτευσης της Λάσσης Αργοστολίου είναι αυτό της 
Παλιοσταφίδας. Στο αντλιοστάσιο αυτό βρίσκονται συνδεδεμένες και σε λειτουργία 
υποβρύχιες αντλίες λυμάτων. Προ ημερών κι έπειτα από διακοπή της κεντρικής 
παροχής ρεύματος της περιοχής της οποίας προηγήθηκαν αυξομειώσεις τάσης, μία 
εκ των αντλιών του προαναφερθέντος αντλιοστασίου Παλιοσταφίδα έπαψε να 
λειτουργεί. Το συνεργείο της υπηρεσίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή, 
επενέβη άμεσα, απομακρύνοντας τη σταματημένη αντλία, η οποία καθαρίστηκε και 
ελέγχθηκε διεξοδικά από κατάλληλο μηχανικό της υπηρεσίας, οπότε και 
διαπιστώθηκε βραχυκύκλωμα του κινητήρα της κι ως εκ τούτου και προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ορθή κι απρόσκοπτη λειτουργία του αντλιοστασίου, έως ότου 
ολοκληρωθούν ο έλεγχος και η επισκευή της χαλασμένης αντλίας, χρίζει άμεσης 
αντικατάστασης. Η προμήθεια καινούριας αντλίας θα είναι ξεκάθαρα αισθητά 
ταχύτερη και παράλληλα θα διασφαλίσει την ύπαρξη εφεδρείας. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΙΟΣΤΑΦΙΔΑ ΛΑΣΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: 

α/α Είδος υπό προμήθεια 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσό- 

τητα 

Τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ  

€ 

Συνολική 
Δαπάνη 

προ ΦΠΑ  

σε ευρώ € 

1 

Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων 
παροχής 188 m3/hr σε 5,5 m 
μανομετρικό ύψος και κινητήρα 
ισχύος 7KW. 

τεμάχιο 1 7.100,00 7.100,00 

Συνολική δαπάνη προ Φ.Π.Α. : 7.100,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 1.704,00 € 

Συνολική δαπάνη προμήθειας με Φ.Π.Α. : 8.804,00 € 

5. Ανάθεση εργασιών παροχής νομικών υπηρεσιών παράστασης κι 
εκπροσώπησης υπηρεσίας σε συζήτηση έφεσης – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΝΙΚΗ 

Στις 16 Φεβρουαρίου 2023 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς 
Εφετείου Πατρών η από 5-12-2022 (αρ. κατ. 510/2022) έφεση της Α. Β. κατά της 



ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. και κατά της με αριθ. 60/2022 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Κατά της ως άνω απόφασης έχει επίσης ασκηθεί η από 
28-11-2022 (αρ. κατ. 531/2022) έφεση της Επιχείρησης, η άσκηση της οποίας, η 
παράσταση κατά τη συζήτηση και ο εν γένει χειρισμός της έχουν ανατεθεί στη 
δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου, η οποία έχει πλήρη γνώση της υπόθεσης καθώς 
είχε χειριστεί αυτήν και πρωτοδίκως. Ως εκ τούτου για την ορθότερη υπεράσπιση 
των συμφερόντων της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. καθώς και για τον ενιαίο χειρισμό των δύο 
αντίθετων εφέσεων η εκπροσώπηση της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. για τη συζήτηση της ως άνω 
εφέσεως πρέπει να ανατεθεί στην ήδη χειριζόμενη την υπόθεση δικηγόρο κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ 

α/α 

Είδος          Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσό-

τητα 

Τιμή 

μονάδας 

προ Φ.Π.Α. € 

Κόστος προ 

Φ.Π.Α. € 

1 

Παράσταση κι εκπροσώπηση της 

ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. κατά τη 

συζήτηση της από 5-12-2022(αρ. 

κατ. 510/2022) έφεσης και 

κατάθεση προτάσεων. 

υπηρεσία 1 550,00 550,00 

Συνολική δαπάνη προ Φ.Π.Α. : 550,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 132,00 € 

Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. : 682,00 € 

 
 

6. Ανάθεση προμήθειας αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου αποχέτευσης 
Λιμεναρχείου Ληξουρίου Δ.Ε. Παλικής – ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Προ ημερών κι έπειτα από διακοπή της κεντρικής παροχής ρεύματος της περιοχής 
της οποίας προηγήθηκαν αυξομειώσεις τάσης, η μοναδική εγκατεστημένη  αντλία 
ακαθάρτων του αντλιοστασίου Λιμεναρχείου Ληξουρίου έπαψε να λειτουργεί. Το 
συνεργείο της υπηρεσίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή, επενέβη άμεσα, 
απομακρύνοντας τη σταματημένη αντλία, η οποία καθαρίστηκε και ελέγχθηκε 
διεξοδικά από κατάλληλο μηχανικό της υπηρεσίας, οπότε και διαπιστώθηκε 
βραχυκύκλωμα του κινητήρα της κι ως εκ τούτου και προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ορθή κι απρόσκοπτη λειτουργία του αντλιοστασίου έως ότου ολοκληρωθούν ο 
έλεγχος και η επισκευή της χαλασμένης αντλίας, χρίζει άμεσης αντικατάστασης. Η 
προμήθεια καινούριας αντλίας θα είναι ξεκάθαρα αισθητά ταχύτερη και παράλληλα 
θα διασφαλίσει την ύπαρξη εφεδρείας. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ: 



α/α Είδος υπό προμήθεια 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσό- 

τητα 

Τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ  

€ 

Συνολική 
Δαπάνη 

προ ΦΠΑ  

σε ευρώ € 

1 

Υποβρύχια, φυγοκεντρική, μη 
εμφραζόμενη αντλία ακαθάρτων, 
φορητή, με μανδύα ψύξης και 
πτερωτή τύπου vortex από 
ανοξείδωτο χάλυβα, παροχής 180 
m3/hr σε 4 m μανομετρικό ύψος 
και κινητήρα ισχύος 9KW και 
400V. 

τεμάχιο 1 3.673,20 3.673,20 

Συνολική δαπάνη προ Φ.Π.Α. : 3.673,20 € 

Φ.Π.Α. 24% : 881,57 € 

Συνολική δαπάνη προμήθειας με Φ.Π.Α. : 4.554,77 € 

 

 
7. Ανάθεση εργασιών επισκευής αντλίας λυμάτων αντλιοστασίου 

αποχέτευσης Πλατείας Αργοστολίου Δ.Ε. Αργοστολίου – G. ECO ERGA IKE 
Ένα από τα κεντρικότερα και βασικότερα αντλιοστάσια της πόλης του Αργοστολίου 
είναι αυτό της Πλατείας, στο οποίο καταλήγουν λύματα της ευρύτερης περιοχής και 
μέσω μόνιμα τοποθετημένων σε αυτό, σε εναλλάξ ή και ταυτόχρονη λειτουργία, 
αντλιών λυμάτων, μεταφέρονται τελικά στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 
διάθεσης αποβλήτων στην περιοχή Λάσση Αργοστολίου. Προ ημερών, μία εκ των 
τοποθετημένων και σε λειτουργία αντλιών του προαναφερθέντος αντλιοστασίου 
έπαψε να λειτουργεί. Το συνεργείο της υπηρεσίας που δραστηριοποιείται στην 
περιοχή, επενέβη άμεσα, απομακρύνοντας τη σταματημένη αντλία, η οποία 
καθαρίστηκε και ελέγχθηκε διεξοδικά από κατάλληλο μηχανικό της υπηρεσίας, 
οπότε και διαπιστώθηκε βραχυκύκλωμα του κινητήρα της, φθαρμένα ρουλεμάν και 
στεγανά, προβλήματα στον σαλίγκαρο και τη φτερωτή της, καθώς και καμένη 
περιέλιξη κι ως εκ τούτου χρίζει άμεσης επισκευής. Η επισκευή επιλέγεται έναντι 
πιθανής προμήθειας ξεκάθαρα για οικονομικούς λόγους.  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

α/α Περιγραφή Υλικού - Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσό- 

τητα 

Τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ 

€ 

Συνολική 
Δαπάνη 

προ ΦΠΑ  

σε ευρώ € 

1 Περιέλιξη αντλίας 9KW υπηρεσία 1 510,00 510,00 

2 Στεγανά  τεμάχιο 2 245,00 490,00 



3 Ρουλεμάν  τεμάχιο 2 75,00 150,00 

4 
Αποσυναρμολόγηση- 
επανασυναρμολόγηση και βαφή 

υπηρεσία 1 420,00 420,00 

5 Κατασκευή βάσης αντλίας  υπηρεσία 1 50,00 50,00 

6 

Επισκευή σαλίγκαρου, 
αντικατάσταση ανοξείδωτων 
βιδών, επεξεργασίας φτερωτής 
στον τόρνο, αντκατάσταση λαδιών 
κι ανταλλακτικών 

υπηρεσία 1 1.500,00 1.500,00 

Συνολική δαπάνη προ Φ.Π.Α. : 3.120,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 748,80 € 

Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. : 3.868,80 € 

 
 

8. Ανάθεση εργασιών κατασκευής παροχών ύδρευσης στα Κομιτάτα Δ.Ε. 
Ερίσσου – ΠΑΝΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 

Περίπτωση αναγκαίας ανάθεσης υδραυλικών και χωματουργικών εργασιών σε 
εξωτερικό εργολάβο, έχει παρουσιαστεί την παρούσα χρονική στιγμή στα Κομιτάτα 
της Δ.Ε. Ερίσσου του Δήμου Σάμης, όπου κρίνεται απαραίτητη η επέκταση μέρους 
του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και η κατασκευή και σύνδεση 70 νέων παροχών. 
Ο εργολάβος που θα αναλάβει τις αναγκαίες εργασίες, επιβάλλεται να κατέχει 
εξειδικευμένη γνώση και ανάλογη σχετική εμπειρία και παράλληλα να διαθέτει τα 
κατάλληλα μηχανήματα έργου και θα εργάζεται πάντα σε συνεννόηση με το 
αρμόδιο συνεργείο της υπηρεσίας στην περιοχή, το οποίο θα του υποδεικνύει τις 
θέσεις και τον τρόπο των εργασιών. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΜΙΤΑΤΑ Δ.Ε. ΕΡΙΣΣΟΥ  

α/α Εργασίες 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ  

€ 

Συνολική 
Δαπάνη 

προ ΦΠΑ  
σε ευρώ € 

1 
Εκσκαφή χάνδακα διαστάσεων 
0,20Χ0,60 m, τοποθέτηση 
αγωγού και επανεπίχωση. 

m 160 5,50 880,00 

2 
Αποκατάσταση χάνδακα 
πλάτους 0,20 m με άσφαλτο. 

m 160 5,50 880,00 

3 
Κατασκευή διακλάδωσης με 
τοποθέτηση κατάλληλου ειδικού 
τεμαχίου και τοποθέτηση 

τεμάχιο 5 188,00 940,00 



δικλείδων, όπου αυτές 
απαιτούνται. 

4 

Ασφαλτοκοπή, εξόρυξη 
υπάρχοντος υλικού έως βάθος 
αγωγού, εργασίες διάτρησης και 
σύνδεσης σωλήνα παροχής, 
αναπλήρωση εκσκαφής με 3Α, 
συμπίεση υλικών, προετοιμασία 
με ασφαλτική συγκολλητική, 
επιφανειακή κάλυψη με ψυχρή 
ή θερμή άσφαλτο και συμπίεση 
σε δύο στάδια. Κάθετη διάνοιξη 
έως το σημείο τοποθέτησης του 
τελικού φρεατίου και 
αποκατάσταση με ασφαλτικό. 

τεμάχιο 70 390,00 27.300,00 

Συνολική δαπάνη προ Φ.Π.Α. : 30.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 7.200,00 € 

Συνολική δαπάνη εργασίας με Φ.Π.Α. : 37.200,00 € 

 
 

9. Ανάθεση προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε. 
Αργοστολίου – ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Όπως στην περίπτωση των παρουσιασθέντων βλαβών, έτσι και η πλειοψηφία των 
απαιτούμενων σε κάθε περίπτωση αποκαταστάσεων λακκουβών και χανδάκων που 
δημιουργούνται σε δρόμους ή και πεζοδρόμια της εκάστοτε περιοχής, μετά το 
πέρας των απαιτούμενων υδραυλικών εργασιών, αντιμετωπίζονται επιτόπου από 
τα αρμόδια συνεργεία. Οι προαναφερθείσες αποκαταστάσεις πραγματοποιούνται 
με την κάλυψη των δημιουργηθέντων λακκουβών και χανδάκων από κατάλληλο για 
τέτοιες περιπτώσεις μείγμα σκυροδέματος και μάλιστα στην πλειονότητα των 
αποκαταστάσεων είναι δυνατή η ανάμιξη των απαιτούμενων αδρανών υλικών από 
τα συνεργεία, για την επί τόπου δημιουργία σκυροδέματος. Επιπλέον, σε όλες τις 
περιπτώσεις αποκαταστάσεων μετά από εργασίες, πριν την εφαρμογή του 
σκυροδέματος, χρησιμοποιείται  κατάλληλο χαλίκι 3Α για την κάλυψη των αγωγών 
και του μεγαλύτερου μέρους της εκάστοτε λακκούβας. Η προμήθεια βέβαια των 
αναγκαίων κατά περίπτωση οικοδομικών ή αδρανών υλικών βαραίνει την 
υπηρεσία, η οποία, ως εκ των ανωτέρω, είναι απαραίτητο να προβαίνει στην 
προμήθεια κατάλληλων ποσοτήτων όλων των ανωτέρω, όποτε παρουσιάζεται 
σχετική ανάγκη. Λόγω μάλιστα, της ανάγκης να πραγματοποιούνται άμεσα οι 
απαιτούμενες αποκαταστάσεις, ώστε να μην εμποδίζεται η ασφαλής και ομαλή 
κίνηση των οχημάτων της εκάστοτε περιοχής, η προμήθεια των απαιτούμενων 
αδρανών και οικοδομικών υλικών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, είναι άμεση και 
επιτακτική για την υπηρεσία ανάγκη. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Δ.Ε. 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

α/α 
Είδος υπό προμήθεια Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 

μονάδας 

Κόστος 

προ Φ.Π.Α. 



προ Φ.Π.Α. 

€ 

€ 

1 
Τσιμέντο μαύρο σακί 

50kg 
τεμάχιο 10 9,50 95,00 

2 
Τσιμέντο μαύρο σακί 

25kg 
τεμάχιο 172 5,00 860,00 

3 Τσιμέντο λευκό σακί 25kg τεμάχιο 8 9,00 72,00 

4 Άμμος λατομείου χύμα m3 3 27,00 81,00 

5 Άμμος λατομείου σακί τεμάχιο 486 1,50 729,00 

6 Γαρμπίλι λατομείου χύμα m3 1 27,00 27,00 

7 Γαρμπίλι λατομείου σακί τεμάχιο 193 1,50 289,50 

8 Χαλίκι λατομείου σακί τεμάχιο 20 1,50 30,00 

9 Ασβέστης σακί τεμάχιο 16 3,50 56,00 

10 Τούβλα τεμάχιο 95 0,20 19,00 

11 Τσιμεντόλιθοι τεμάχιο 30 0,90 27,00 

12 Σίδηρος κιλό 145 1,10 159,50 

13 Πλέγματα τεμάχιο 5 20,00 100,00 

14 Εργασία κλάρκ ώρα 3 30,00 90,00 

15 Κάδος οικοδομής τεμάχιο 2 100,00 200,00 

Σύνολο τεμαχίων: 1.189 

Συνολική δαπάνη προ Φ.Π.Α. : 2.835,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 680,40 € 

Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. : 3.515,40 € 

 
10. Ανάθεση εργασιών ηλεκτρολογικής υποστήριξης αντλιοστασίων ύδρευσης 

κι άρδευσης της Δ.Ε. Ελείου-Πρόννων – ΤΟΤΟΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
Η Δ.Ε. Ελείου-Πρόννων του Δήμου Αργοστολίου διαθέτει εκτενές δίκτυο ύδρευσης 

11 συνολικά γεωτρήσεων(Άνω και Κάτω Πλατειές, Καμπιτσάτα, Άνω και Κάτω Παλιά 

Σκάλα, Λαγκάδα, Δέντα 1 και 2, Ευταλεία, Άνω και Κάτω Κατελειός) και 16 περίπου 

ενδιάμεσων αντλιοστασίων, εκ των οποίων 13 είναι προωθητικά, 2 πιεστικά 



(Μαρκόπουλο κι Αφραγιά) κι ένα αντλιοστάσιο αρδευτικού(Αγίας Ειρήνης). 

Συμπεριλαμβανομένων λοιπών των αντλιοστασίων των επιμέρους γεωτρήσεων το 

δίκτυο ύδρευσης της περιοχής διαθέτει 27 συνολικά αντλιοστάσια. Δεδομένης τόσο 

της κατάστασης των ανωτέρω αντλιοστασίων, των δυσμενών συνθηκών από άποψη 

ηλεκτρικής παροχής - τροφοδοσίας, αλλά και της μεγάλης περιοχής που αυτά 

εξυπηρετούν, είναι άμεσης ανάγκης η τακτική επίβλεψη, συντήρησή και επισκευή 

των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών τους εγκαταστάσεων, όποτε παρουσιάζεται 

σχετική ανάγκη κι έπειτα από σχετική καθοδήγηση της υπηρεσίας, ώστε να γίνονται 

οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις και να προλαμβάνονται πιθανές σοβαρότερες 

ζημιές. Ο ανάδοχος θα είναι ουσιαστικά υπεύθυνος για τη διάγνωση, εκτίμηση και 

άμεση επισκευή οποιωνδήποτε βλαβών ή δυσλειτουργιών παρουσιαστούν στις 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των ανωτέρω αντλιοστασίων, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ομαλή παροχή νερού στις συγκεκριμένες περιοχές, θα μεριμνά για 

την προμήθεια των απαραίτητων ηλεκτρολογικών αναλώσιμων και υλικών για τις 

αναγκαίες συντηρήσεις κι επισκευές, σε συνεργασία πάντα με την υπηρεσία, η 

οποία θα πρέπει να προβαίνει στις εκάστοτε αναγκαίες προμήθειες και θα είναι 

γενικά σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, επί 24ώρου για όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας, να επεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί, για την 

αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των 

ανωτέρω αντλιοστασίων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 

α/α 
Είδος εργασίας Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδας 

προ Φ.Π.Α. € 

Κόστος προ 

Φ.Π.Α. € 

1 

Ηλεκτρολογική υποστήριξη 

αντλιοστασίων ύδρευσης κι 

άρδευσης, συμπεριλαμβανομένων 

των αντλιοστασίων των επιμέρους 

γεωτρήσεων στη Δ.Ε. Ελείου-

Πρόννων. 

 

 

 

υπηρεσία 

 

 

 

- 

 

 

 

20.000,00 

 

 

 

20.000,00 

Συνολική δαπάνη προ Φ.Π.Α. : 20.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 4.800,00 € 

Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. : 24.800,00 € 

 

11. Ανάθεση εργασιών κατασκευής κι αντικατάστασης θυρών και παραθύρων 
οικίσκων αντλιοστασίων της Δ.Ε. Αργοστολίου – ΤΣΙΜΕΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 

Εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, το αρμόδιο προσωπικό της υπηρεσίας που 
δραστηριοποιείται στη Δ.Ε. Αργοστολίου, έχει ενημερώσει την υπηρεσία για την 
ανάγκη αντικατάστασης θυρών και παραθύρων στους οικίσκους κάποιων 
αντλιοστασίων της ευρύτερης περιοχής Αργοστολίου και Λάσσης, τα οποία έχουν 



παρουσιάσει φθορές οφειλόμενες στην παλαιότητά τους, σε συνδυασμό με τις 
συνθήκες αυξημένης υγρασίας που επικρατούν σε ανάλογες εγκαταστάσεις και οι 
οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη στεγανότητα και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 
Συγκεκριμένα πρόκειται για επτά συνολικά μεταλλικές θύρες, όλες μονόφυλλες με 
λαμαρίνες εξαερισμού, διαστάσεων 100Χ220cm έκαστη και τεσσάρων παραθύρων 
γαλβανιζέ, από ανοξείδωτη λαμαρίνα διαστάσεων 78Χ150cm έκαστο. Δεδομένου 
ότι, για τη διενέργεια των ανωτέρω εργασιών, απαιτούνται τεχνογνωσία και χρήση 
μηχανημάτων σιδηρουργού, τα οποία και δεν διαθέτει η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., οι 
παραπάνω απαραίτητες εργασίες επιβάλλεται να ανατεθούν σε κατάλληλο 
εργολάβο με εξειδικευμένη γνώση και ανάλογη σχετική εμπειρία ανάλογων 
κατασκευαστικών εργασιών, ο οποίος θα δύναται να προβεί στις απαραίτητες 
επισκευές, το συντομότερο δυνατό. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

α/α Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσό- 
Τητα 

Τιμή 
μονάδας 
προ ΦΠΑ  

€ 

Συνολική 
Δαπάνη 

προ ΦΠΑ  
σε ευρώ € 

1 

Αποξήλωση κι απομάκρυνση 
παλιάς θύρας, κατασκευή 
μονόφυλλης, γαλβανιζέ θύρας 
με λαμαρίνα εξαερισμού 
διαστάσεων 100Χ220cm, 
βάψιμο θύρας και τοποθέτησή 
της. 

τεμάχιο 7 1.900,00 13.300,00 

2 

Αποξήλωση κι απομάκρυνση 
υπάρχοντος παραθύρου, 
κατασκευή νέου γαλβανιζέ 
διαστάσεων 78Χ150cm, βάψιμο 
παραθύρου και τοποθέτησή του. 

τεμάχιο 4 200,00 800,00 

Συνολική δαπάνη προ Φ.Π.Α. : 14.100,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 3.384,00 € 

Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. : 17.484,00 € 

 
 
 
 

12. Ανάθεση λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών για τη λειτουργία της 
ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. – ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. είναι ένα Ν.Π.Ι.Δ. που διέπεται από τις διατάξεις του Ν1069/80 και 
τηρεί βιβλία γ’ κατηγορίας. Οι πελάτες – καταναλωτές της ανέρχονται σε 40.000 
περίπου, ενώ επίσης άνω των 100 είναι και οι ανάδοχοι και προμηθευτές που 
στηρίζουν την λειτουργία της. Το προσωπικό της ανέρχεται σε 45 άτομα, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και αποσπασμένοι υπάλληλοι των Δήμων Κεφαλονιάς. Αυτό 
συνεπάγεται διαφορετικές μισθοδοσίες και διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία. Κατά 
περιόδους απασχολούνται και σπουδαστές ΤΕΙ στα πλαίσια της πρακτικής τους 



άσκησης. Η απασχόληση ενός λογιστή είναι άκρως απαραίτητη δεδομένου ότι οι 
ισολογισμοί της υπηρεσίας πρέπει να υπογράφονται από λογιστή και οι αλλαγές 
στην φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία είναι τόσο συχνές και περίπλοκες που 
μόνο κάποιος με εμπειρία μπορεί να ανταπεξέλθει άμεσα. Επιπλέον η καταχώρηση 
των πάσης φύσεως δηλώσεων της εταιρείας στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προϋποθέτει εξουσιοδότηση λογιστή. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α/α Περιγραφή Εργασίας Συνολική τιμή προ ΦΠΑ 

Ομάδα Εργασιών 1: Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών σε βιβλία γ' κατηγορίας 

1 
Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών σε βιβλία γ' 
κατηγορίας 

6.200,00 € 

Συνολικό κόστος εργασιών ομάδας εργασιών 1 προ ΦΠΑ : 6.200,00 € 

Ομάδα Εργασιών 2: Έλεγχος μηνιαίων ισοζυγίων λογαριασμών βιβλίων και συμφωνία ΦΠΑ - Υπολογισμός, 
συμπλήρωση και υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, δήλωσης παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος - Σύνταξη ισολογισμού 

2 
Έλεγχος μηνιαίων ισοζυγίων λογαριασμών βιβλίων και 
συμφωνία ΦΠΑ 

600,00 € 

3 
Υπολογισμός, συμπλήρωση και υποβολή μηνιαίας περιοδικής 
δήλωσης ΦΠΑ 

600,00 € 

4 
Υπολογισμός, συμπλήρωση και υποβολή δήλωσης μηνιαίων 
παρακρατούμενων φόρων 

600,00 € 

5 
Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων Ν και Ε3 φορολογίας 
εισοδήματος  

200,00 € 

6 Σύνταξη ισολογισμού 1.250,00 € 

Συνολικό κόστος ομάδας εργασιών 2 προ ΦΠΑ : 3.250,00 € 

Ομάδα εργασιών 3: Υπολογισμός κι έκδοση μισθοδοσίας - Υπολογισμός και υποβολή ΑΠΔ ΙΚΑ/ΤΣΜΕΔΕ, 
ΦΜΥ 

7 Υπολογισμός κι έκδοση μισθοδοσίας ανά 15νθήμερο 2.850,00 € 

8 Υπολογισμός και υποβολή μηνιαίας ΑΠΔ ΙΚΑ/ΤΣΜΕΔΕ  500,00 € 

9 Υπολογισμός και υποβολή μηνιαίου ΦΜΥ 500,00 € 

10 Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών 200,00 € 

Συνολικό κόστος ομάδας εργασιών 3 προ ΦΠΑ : 4.050,00 € 

Ομάδα εργασιών 4: Φυσική παρουσία υπαλλήλου 

11 
Παρουσία υπαλλήλου στα γραφεία της υπηρεσίας για δύο 
ώρες καθημερινά. 

6.400,00 € 

Συνολικό κόστος ομάδας εργασιών 4 προ ΦΠΑ : 6.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 19.900,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 4.776,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 24.676,00 € 

 
 
 
 
 
 
 



13. Ανάθεση εργασιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και 
λογισμικού λειτουργικού συστήματος ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. – MICROSYSTEMS ΙΚΕ 

Με την ενοποίηση των Δ.Ε.Υ.Α και των άλλων υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης 

όλου του νησιού στην ενιαία ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., τα δεδομένα στα έως τότε 

λειτουργούντα προγράμματα ύδρευσης – αποχέτευσης θα έπρεπε να 

ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο λογισμικό, οπότε και επιλέχθηκε το λογισμικό της 

εταιρείας MICROSYSTEMS που χρησιμοποιούσαν οι δύο μεγαλύτερες πρώην 

Δ.Ε.Υ.Α. του νησιού. Ακόμα και σήμερα, η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. για τη διεκπεραίωση των 

καθημερινών της εργασιών τηρεί κατάλληλο πρόγραμμα της εταιρείας 

MICROSYSTEMS, το οποίο προσφέρει τις ακόλουθες εφαρμογές: Ύδρευση, 

Αποχέτευση, Νέες συνδέσεις –Τιμολόγηση, Προϋπολογισμός, Γενική Λογιστική, 

Μηχανογραφικά παραστατικά, ενώ διαθέτει και μία φακελωτική μηχανή, με την 

οποία γίνεται η φακελοποίηση των ειδοποιητηρίων πληρωμής των καταναλωτών, 

αλλά και ακυρωτικά μηχανήματα, μέσω των οποίων γίνεται η εξόφληση των 

λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης. Για την εύρυθμη και απρόσκοπτη 

λειτουργία της υπηρεσίας και δεδομένων των πολλών χρηστών του προγράμματος 

της MICROSYSTEMS, είναι απαραίτητη η ετήσια παροχή υπηρεσιών τεχνικής 

υποστήριξης και προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης στον εξοπλισμό 

MICROSYSTEMS που χρησιμοποιεί η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. σε όλα τα επιμέρους γραφεία 

της-Αργοστόλι, Λειβαθώ, Σάμη, Πόρο, Ληξούρι- και συγκεκριμένα, σε όλους τους 

υπολογιστές (φορητούς και σταθερούς), στα ηλεκτρονικά δίκτυα και στο πρόσθετο 

hardware (π.χ. φακελωτική μηχανή, ακυρωτικά μηχανήματα), καθώς και στο 

λογισμικό όλων των ανωτέρω εφαρμογών. Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., όμως, δε διαθέτει στο 

προσωπικό της τεχνικό-μηχανικό με τις απαιτούμενες γνώσεις προγραμματισμού, 

ώστε να αναλάβει όλες τις προαναφερθείσες εργασίες τεχνικής υποστήριξης και 

συντήρησης, κι ως εκ τούτου θα πρέπει να αναθέσει τις εν λόγω εργασίες σε 

εξωτερικό συνεργάτη, με τις απαιτούμενες γνώσεις και προηγούμενη σχετική 

εμπειρία. Δεδομένου μάλιστα πως το σε λειτουργία κεντρικό λογισμικό πρόγραμμα 

της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. έχει κατασκευαστεί, όπως προαναφέρθηκε, από την εταιρία 

MICROSYSTEMS, η ανάθεση των απαραίτητων εργασιών θα πρέπει να γίνει στην 

ίδια εταιρία, της οποίας οι υπάλληλοι διαθέτουν άριστη γνώση του λειτουργικού 

προγράμματος, των ιδιαιτεροτήτων του και της διαχείρισης αυτού. Άλλωστε, όπως 

ρητά και κατηγορηματικά αναφέρεται και σε παλαιότερα αντίστοιχα συμβόλαια, η 

τεχνική υποστήριξη και η συντήρηση, παρέχονται από την εταιρία MICROSYSTEMS, 

αποκλειστικά υπό τον όρο ότι στον εκάστοτε υπολογιστή επεμβαίνουν μόνο 

μηχανικοί της τεχνικής της υπηρεσίας και παράλληλα απαγορεύεται στην υπηρεσία 

να επέμβει στον πηγαίο κώδικα, τη δομή της βάσης δεδομένων ή στα αρχεία των 

εφαρμογών με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή χωρίς την προηγούμενη ειδική και 

έγγραφη εξουσιοδότηση προς τούτο από την κατασκευάστρια εταιρία. 

 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 

α/α Ανάλυση Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσό-

τητα 

 Τιμή 

Μονάδας 

προ ΦΠΑ 

(€) 

Συνολική 

Δαπάνη προ 

ΦΠΑ (€)  

1 

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 

Λογισμικού PYDRA (SOFTWARE) 

Εφαρμογή Διαχείρισης Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης , Οικονομική Διαχείριση, 

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – My E-Books 

υπηρεσία 1 12.000,00 12.000,00 
 

2 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 

Εξοπλισμού (HARDWARE) 

 

υπηρεσία 
1 4.908,00 4.908,00 

 

Σύνολο προ ΦΠΑ  : 16.908,00 €   

ΦΠΑ 24% : 4.057,92 €   

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ : 20.965,92 €   

 

 
14. Ανάθεση προμήθειας βενζινοκίνητου συμπιεστή εδάφους για τη Δ.Ε. 

Αργοστολίου – ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΟΡΣ ΙΚΕ 
Οι παρουσιασθείσες βλάβες και διαρροές των επιμέρους δικτύων ύδρευσης κι 
αποχέτευσης η συντήρηση κι αποκατάσταση των οποίων βαραίνει την υπηρεσία, 
αντιμετωπίζονται από τα αρμόδια συνεργεία εργαζομένων της υπηρεσίας που 
δραστηριοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή του νησιού. Συγκεκριμένα, υπάρχει 
κατάλληλο, ξεχωριστό συνεργείο υδραυλικών και ηλεκτρολόγων που 
δραστηριοποιείται σε κάθε Δημοτική Ενότητα, απαρτιζόμενο από αριθμό 
υπαλλήλων ανάλογο με την περιοχή ευθύνης και τον πληθυσμό αυτής. Τα 
επιμέρους αυτά συνεργεία διαθέτουν και μεταφέρουν καθημερινά μαζί τους 
βασικά εργαλεία και μικροϋλικά, τα οποία και χρησιμοποιούν κατά τη διεξαγωγή 
επισκευαστικών εργασιών. Η ανανέωση των εργαλείων αυτών που υπόκεινται σε 
καθημερινές φθορές, όποτε παρουσιάζεται σχετική ανάγκη, είναι ευθύνη της 
υπηρεσίας. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

α/α Είδος υπό προμήθεια 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσό- 

Τητα 

Τιμή 

μονάδας 

προ ΦΠΑ  € 

Συνολική 

Δαπάνη προ 

ΦΠΑ  

σε ευρώ € 



1 
Βενζινοκίνητος συμπιεστής 

εδάφους  
τεμάχιο 1 411,29 411,29 

Συνολική δαπάνη προ Φ.Π.Α. : 411,29 € 

Φ.Π.Α. 24% : 98,71 € 

Συνολική δαπάνη προμήθειας με Φ.Π.Α. : 510,00 € 

 
 

15. Ανάθεση υπηρεσιών οικονομολόγου – ΣΙΜΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. είναι ένα Ν.Π.Ι.Δ. που διέπεται από τις διατάξεις του Ν1069/80 και 
τηρεί βιβλία γ’ κατηγορίας. Οι πελάτες – καταναλωτές της ανέρχονται σε 40.000 
περίπου, ενώ επίσης άνω των 100 είναι και οι ανάδοχοι και προμηθευτές που 
στηρίζουν την λειτουργία της. Το προσωπικό της ανέρχεται σε 45 άτομα, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και αποσπασμένοι υπάλληλοι των Δήμων Κεφαλονιάς. Στα 
πλαίσια της ορθής κι εύρυθμης λειτουργίας του οικονομικού τμήματος της 
υπηρεσίας, πέραν των καθημερινών, λογιστικής φύσεως, εργασιών και λόγω 
έλλειψης κατάλληλα καταρτισμένου μόνιμου προσωπικού, απαιτείται η ταυτόχρονη 
ανάθεση σχετικών εργασιών σε κατάλληλο οικονομολόγο με κατάρτιση και 
εμπειρία στη λειτουργία Ν.Π.Ι.Δ.., δεδομένου μάλιστα ότι οι αλλαγές στη νομοθεσία 
που διέπει τη λειτουργία του οικονομικού τμήματος της υπηρεσίας είναι τόσο 
συχνές και περίπλοκες που μόνο κάποιος με εμπειρία μπορεί να ανταπεξέλθει 
άμεσα. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ 

α/α 
Είδος εργασίας Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονάδας προ 

Φ.Π.Α. € 

Κόστος προ 
Φ.Π.Α. € 

1 
Εργασίες παροχής 
υπηρεσιών οικονομολόγου. 

υπηρεσία 11 2.000,00 22.000,00 

Συνολική δαπάνη προ Φ.Π.Α. : 22.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 5.280,00 € 

Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. : 27.280,00 € 

 
 

16. Αναγνώριση μεταπτυχιακού υπαλλήλου 
Βλέπε επισυναπτόμενο 

 
 

17. Επέκταση των συμβάσεων του διαγωνισμού Μ13/2022 για την προμήθεια 
των ειδών των Τμημάτων 1 και 2 του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 
Βλέπε επισυναπτόμενο 

 
 



18. Έγκριση 51
ης

 εντολής πληρωμής έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 m
3
/ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

Βλέπε επισυναπτόμενο 
 
 

19. Πιθανότητα παύσης λειτουργίας του γραφείου της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. στο 
Δήμο Ληξουρίου 

Βλέπε επισυναπτόμενο 
 
 

20. Έγκριση μελέτης προμήθειας-τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια 
και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος για την συνολική 

διαχείριση των δικτύων ύδρευσης Δήμου Αργοστολίου», Προϋπολογισμού 
7.108.760,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.) 
Βλέπε επισυναπτόμενο 

 
 

21. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.) 

και του Δήμου Αργοστολίου για την υλοποίηση της Πράξης: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ" με τίτλο: "Προμήθεια 

και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος για την συνολική 
διαχείριση των δικτύων ύδρευσης Δήμου Αργοστολίου" 

Βλέπε επισυναπτόμενο 
 
 
 
 


