ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Βόλος,21.02.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σθν προςεχι εβδομάδα και ςυγκεκριμζνα τθν Σετάρτθ 26/2, ςτα γραφεία τθσ ΔΕΤΑΜΒ
ςυνομολογοφνται οι ςυμβάςεισ για τα ζργα:
•




ΕΠΕΚΣΑΗ Ε.Ε.Λ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ Γ’
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΑΓΡΙΑ ΚΑΙ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΤ, προχπολογιςμοφ 12.600.000,00 €
χωρίσ Φ.Π.Α.
ΤΝΔΕΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΤ Δ. ΒΟΛΟΤ ΜΕ ΕΕΛ
ΔΕΤΑΜΒ , Προχπολογιςμοφ 7.550.000,00 € χωρίσ Φ.Π.Α.
ΣΕΧΝΙΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗΝ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ : «ΕΠΕΚΣΑΗ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΤΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ Γ’ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΑΓΡΙΑ ΚΑΙ Ν.
ΑΓΧΙΑΛΟΤ, προχπολογιςμοφ 506.992,50 € πλζον Φ.Π.Α.

Η καταςκευι αυτϊν των ζργων, ςε ςυνδυαςμό με τα ιδθ εκτελοφμενα για το δίκτυο
αποχζτευςθσ ακακάρτων ςτθν Ν. Αγχίαλο και τα δίκτυα αποχζτευςθσ ακακάρτων Αγριάσ
και Αγ. τεφάνου που ζχουν ολοκλθρωκεί και λειτουργοφν, αποδίδει ζνα πλιρεσ πλαίςιο
προςταςίασ του Παγαςθτικοφ από τα αςτικά λφματα και θ ςυνολικι ακτογραμμι του
Διμου Βόλου αποκτά νζεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ.
Σθν εβδομάδα που πζραςε ο βιολογικόσ κακαριςμόσ δζχκθκε 283.000 κυβικά μζτρα
λυμάτων και πραγματοποίθςε άριςτθ επεξεργαςία όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα
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Παράλλθλα ολοκλθρϊκθκαν οι εργαςίεσ γενικευμζνθσ αντικατάςταςθσ των ςωλθνϊςεων
ςτο αντλιοςτάςιο ομογενοποίθςθσ των ΕΕΛ, καταςκευισ του 1998. Οι νζεσ ςωλθνϊςεισ
είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.
Ολοκλθρϊκθκαν επίςθσ οι εργαςίεσ αντικατάςταςθσ του δικτφου φδρευςθσ ςτθν οδό
Σοπάλθ από Δθμθτριάδοσ μζχρι Αργοναυτϊν, ϊςτε να ακολουκιςουν οι εργαςίεσ του
Διμου για τθν μετατροπι τθσ οδοφ ςε οδό ιπιασ κυκλοφορίασ.
Σθν εβδομάδα που πζραςε παριχκθςαν 294.000 κυβικά μζτρα πόςιμου νεροφ, από τα
οποία 205.000 κυβικά μζτρα ιταν πθγαίο νερό ι το 70 % τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ. Σα
ςυνεργεία τθσ ΔΕΤΑΜΒ αντιμετϊπιςαν 42 βλάβεσ του δικτφου φδρευςθσ.
Κατά το τελευταίο δίμθνο, πραγματοποιικθκαν 65 νζεσ ςυνδζςεισ φδρευςθσ και 170 νζεσ
ςυνδζςεισ αποχζτευςθσ, που αφοροφν ςτα νζα δίκτυα Αγριάσ και Ιωλκοφ. Από τισ 3/3/2020
μποροφν να υποβάλουν αιτιματα ςφνδεςθσ με το δίκτυο αποχζτευςθσ ακακάρτων και οι
κάτοικοι του Αγ. τεφάνου.
υνεδρίαςε θ Επιτροπι Καταναλωτϊν και εξζταςε με ευνοϊκό τρόπο, 198 αιτιματα
πολιτϊν. Η πλειοψθφία των αιτθμάτων αφορά ςε αιτιματα μείωςθσ λογαριαςμϊν λόγω
διαρροισ του εςωτερικοφ δικτφου των καταναλωτϊν.
Η 4θ ςυνεδρίαςθ του Δ τθσ ΔΕΤΑΜΒ για το 2020, κα πραγματοποιθκεί ςτισ 25/2 θμζρα
Σρίτθ και ϊρα 13:00, με τα ακόλουκα κζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ.
ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ
1.
υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ για διοργάνωςθ θμερίδασ ςτο πλαίςιο τθσ
παγκόςμιασ μζρασ νεροφ.
2.

Κακοριςμόσ αποηθμίωςθσ του Προζδρου του Δ.

3.

Σροποποίθςθ τθσ με αρ. 454/2019 Απόφαςθσ του Δ τθσ ΔΕΤΑΜΒ.

4.
Ενθμζρωςθ και λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τθν με αρ. 377/2019 Απόφαςθ του
Πρωτοδικείου Βόλου.
5.

Ανάκεςθ δικαςτικϊν χειριςμϊν και ζγκριςθ αμοιβισ Νομικϊν υμβοφλων.

6.

Ανάκεςθ δικαςτικϊν επιδόςεων και ζγκριςθ αμοιβισ Δικαςτικοφ Επιμελθτι.

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
7.
Απευκείασ ανάκεςθ προμθκειϊν και εκτζλεςθσ υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Ν. 4412/2016.
8.
Ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και όρων διενζργειασ θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ για τεχνικζσ ενζργειεσ ςτθ «Διαχείριςθ Λθξιπρόκεςμων οφειλϊν»,
προχπολογιςμοφ 260.000,00€, πλζον ΦΠΑ.
9.
Ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και όρων διενζργειασ θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ για τθν «Προμικεια Κροκιδωτικοφ διαλφματοσ αργιλικοφ νατρίου με
περιεκτικότθτα ςε οξείδιο του αργιλίου 15% κατά βάροσ», προχπολογιςμοφ 116.000,00€,
πλζον ΦΠΑ.
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10.
Ζγκριςθ πρακτικοφ και ανάκεςθ ςτον προςωρινό ανάδοχο του θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ με τίτλο «Προμικεια τριϊν (3) υποβρφχιων αντλιϊν λυμάτων»,
προχπολογιςμοφ 135.000,00€, πλζον ΦΠΑ.
11.
Επιςτροφι παραβόλου ποςοφ 452,00€ ςτθν εταιρεία ΕΞΑΚΜ Α.Β.Ε.Σ.Ε ςφμφωνα με
το άρκρο 127 παρ.2 του Ν4412/2016.
12.
Επιςτροφι παραβόλου ποςοφ 143,50€ ςτθν εταιρεία iTrack Services Ε.Π.Ε ςφμφωνα
με το άρκρο 127 παρ.2 του Ν4412/2016.
13.
Ζγκριςθ αποςτολισ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν των καταναλωτϊν τθσ ΔΕΤΑΜΒ προσ
αρμόδιεσ ΔΟΤ.
14.
Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ 18/2020 απόφαςθσ, του Δ. τθσ ΔΕΤΑΜΒ, περί
«υγκρότθςθσ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προμθκειϊν, για το ζτοσ 2020».
15.

Σοποκζτθςθ μιασ (1) νεοπροςλθφκείςασ ΙΔΑΧ ςτισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του Ο.Ε.Τ.

16.

Λφςθ τθσ υπαλλθλικισ ςχζςθσ ενόσ (1) νεοπροςλθφκζντα υπαλλιλου ΙΔΑΧ.

17.
Πρόςλθψθ ενόσ (1) υπαλλιλου ΙΔΑΧ με τουσ αναμορφωμζνουσ Πίνακεσ τθσ
3Κ/2018.
18.
Πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου
8μθνθσ διάρκειασ.
19.
Αίτθςθ 2θ, υπαγωγισ ςτο Επιχορθγοφμενο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τθν
απαςχόλθςθ Ανζργων, ατόμων με Αναπθρίεσ (Α.με.Α.).
20.

φναψθ ειδικϊν ςυμβάςεων με αςκοφμενουσ φοιτθτζσ πρϊθν ΣΕΙ.

21.

Αιτιματα εργαηομζνων.

Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ & ΝΕΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
22.
Ζγκριςθ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Δράςεων που αφοροφν τθ ΔΕΤΑΜΒ για
τθν ολοκλιρωςθ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ του Δ. Βόλου 2020-2023.
23.
Ζγκριςθ Μελζτθσ, Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ, όρων διακιρυξθσ και τρόπου εκτζλεςθσ
του ζργου «Νο58 – Ζργα υγειονομικισ αναγνϊριςθσ», προχπολογιςμοφ 250.000,00€,
πλζον Φ.Π.Α.
24.
Ζγκριςθ Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του Ζργου «Νο56 – Επζκταςθ
δικτφου φδρευςθσ και καταςκευι νζων παροχϊν», προχπολογιςμοφ 450.000,0€, πλζον
Φ.Π.Α.
25.
Ενθμζρωςθ για τον οριςμό Επιτροπισ Χαρακτθριςμοφ Εδαφϊν Ζργων τθσ Δ/νςθσ
Προγρ/ςμου & Ν. Τποδομϊν.
26.
Ζγκριςθ Οριςτικισ Παραλαβισ του Ζργου «Καταςκευι διακλαδϊςεων αποχζτευςθσ
ακακάρτων ςτθ Δ.Ε. Ιωλκοφ ωσ ςυνοδό του χρθματοδοτοφμενου υποζργου: ‘Δίκτυο
αποχζτευςθσ ακακάρτων Ιωλκοφ Δ. Βόλου’».
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27.
Ζγκριςθ Προςωρινισ Παραλαβισ του Ζργου «Νο 110 – Επζκταςθ δικτφου
αποχζτευςθσ και καταςκευι νζων διακλαδϊςεων».
28.
Ζγκριςθ παράταςθσ τθσ Προκεςμίασ Περαίωςθσ τθσ Γ’ Φάςθσ και τθσ υνολικισ
Προκεςμίασ Περαίωςθσ τθσ μελζτθσ με τίτλο «χζδιο Διαχείριςθσ (Masterplan) υδατικϊν
πόρων Διμου Βόλου: Μζτρα & ζργα ορκολογικισ – αποδοτικισ διαχείριςθσ για φδρευςθ –
άρδευςθ».
Δ/ΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
29.
Ζγκριςθ Σεχνικϊν προδιαγραφϊν, όρων διαγωνιςμοφ, τρόπου δθμοπράτθςθσ, για
τθν «Προμικεια ανατρεπόμενου φορτθγοφ αυτοκινιτου με γάντηο», προχπολογιςμοφ
145.000,00€, πλζον ΦΠΑ.
30.
Ζγκριςθ Σεχνικϊν προδιαγραφϊν, όρων διαγωνιςμοφ, τρόπου δθμοπράτθςθσ για
τθν «Προμικεια οχθμάτων τθσ ΔΕΤΑΜΒ», προχπολογιςμοφ 80.000,00€, πλζον, ΦΠΑ.
31.
Ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, όρων διαγωνιςμοφ και τρόπου δθμοπράτθςθσ,
για τθν υπθρεςία «υντιρθςθ αντλιϊν και αντλιϊν εςωτερικισ ανακυκλοφορίασ
αντλιοςταςίων λυμάτων και επεξεργαςίασ τθσ ΔΕΤΑΜΒ», προχπολογιςμοφ 59.950,00€,
πλζον, ΦΠΑ.
32.
Ζγκριςθ Σεχνικϊν προδιαγραφϊν, όρων διαγωνιςμοφ, τρόπου δθμοπράτθςθσ, για
τισ «Τπθρεςίεσ κακαριςμοφ και ελζγχου δεξαμενϊν επεξεργαςίασ λυμάτων των ΕΕΛ και Α/
αποχζτευςθσ», προχπολογιςμοφ 38.250,00€, πλζον ΦΠΑ.
33.
Ζγκριςθ Σεχνικϊν προδιαγραφϊν, όρων διαγωνιςμοφ, τρόπου δθμοπράτθςθσ για
τθν «υντιρθςθ και κζςθ ςε λειτουργία τθσ μονάδασ απολφμανςθσ με υπεριϊδθ
ακτινοβολία ςτισ ΕΕΛ», προχπολογιςμοφ 24.000,00€, πλζον ΦΠΑ.
34.
Ζγκριςθ Σεχνικϊν προδιαγραφϊν, όρων διαγωνιςμοφ, τρόπου δθμοπράτθςθσ, για
τθν «Παροχι υπθρεςιϊν ανυψωτικϊν και Μθχανθμάτων Ζργου για τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ
των ΕΕΛ», προχπολογιςμοφ 23.650,00€, πλζον ΦΠΑ.
35.
Ζγκριςθ Σεχνικϊν προδιαγραφϊν, όρων διαγωνιςμοφ, τρόπου δθμοπράτθςθσ, για
τθν «Προμικεια αναλϊςιμων υλικϊν Χθμικοφ Εργαςτθρίου», προχπολογιςμοφ 13.500,00€,
πλζον ΦΠΑ.
36.
Ζγκριςθ προςωρινισ και οριςτικισ παραλαβισ του ζργου: «Νο 107 – υντιρθςθ και
Απόφραξθ Δικτφων Αποχζτευςθσ».
37.
Ζγκριςθ προςωρινισ και οριςτικισ παραλαβισ του ζργου: «Νο 109 – υντιρθςθ
Περιβάλλοντοσ Χϊρου και Εγκαταςτάςεων Αποχζτευςθσ».
38.
Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ περαίωςθσ τθσ ςφμβαςθσ «Προμικεια και
εγκατάςταςθ κοχλιομεταφορζων αφυδατωμζνθσ ιλφοσ ςτισ ΕΕΛ», ποςοφ 51.840,00€, πλζον
ΦΠΑ.
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