
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  21/29-11-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 253/2018 Θέμα:  Έγκριση  των  τευχών  δημοπράτησης  και  λοιπών 

μελετών για την εκτέλεση του έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας 
και Έλεγχος Διαρροών των Δικτύων Άρδευσης ΔΕΥΑ Θέρμης» 
προϋπολογισμού 3.717.090,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και καθορισμός 
τρόπου εκτέλεσης αυτού.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  29 

Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  4978/23-11-2018  έγγραφη  πρόσκληση  του 

Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 

του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Φωτιάδης Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, 
γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και πρότεινε να 
συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.
Το  1ο θέμα εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης  αφορά την  έγκριση των τευχών δημοπράτησης  και 
λοιπών μελετών για την εκτέλεση του έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Έλεγχος Διαρροών των 
Δικτύων Άρδευσης  ΔΕΥΑ Θέρμης» προϋπολογισμού 3.717.090,00€ χωρίς  ΦΠΑ και  καθορισμός 
τρόπου εκτέλεσης αυτού και κρίνεται αναγκαία η συζήτηση του στην παρούσα συνεδρίαση καθώς 
θα πρέπει άμεσα να κατατεθούν ήτοι μέχρι την 30η-11-2018. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  
την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα  
που αφορά στην επιχείρηση…»  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου του Ν.1069/80 « Οι Δ.Ε.Υ.Α.,  
εντός  της  περιοχής  αρμοδιότητάς  τους,  είναι  υπεύθυνες  για:…  γ)  τη  μελέτη,  κατασκευή,  
συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας  
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νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων  
και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, ….» 

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. 
«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει  για  την  εκπόνηση  μελετών,  έργων  και  
προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με την οποία προτείνετε η  έγκριση των τευχών δημοπράτησης και λοιπών 
μελετών  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Εξοικονόμηση  Ενέργειας  και  Έλεγχος  Διαρροών  των 
Δικτύων Άρδευσης ΔΕΥΑ Θέρμης» προϋπολογισμού 3.717.090,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και καθορισμός 
τρόπου εκτέλεσης αυτού προκειμένου να υλοποιηθεί το ανωτέρω έργο καθώς η αρμόδια Διεύθυνση 
του  υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  με  έγγραφό  της  καλεί  τις  Περιφέρειες  να  αποστείλουν 
προτάσεις έργων/μελετών με αντικείμενο: ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός συλλογικών Ε.Ε, έργα 
αποκατάστασης – ανανέωσης Η/Μ εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων και έργων ΑΠΕ) αρδευτικά 
δίκτυα  με  χρήση  ανακυκλωμένου  νερού,  έργα  ταμίευσης  νερού  συνοδευμένα  από  αρδευτικό 
δίκτυο  κ.α.  έργα τεχνητού εμπλουτισμού σε  υφιστάμενα  δίκτυα  στο  εγκεκριμένο   Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» Δράση 
4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» και  Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν 
στη εξοικονόμηση ύδατος».

Οι  προτάσεις  που  θα  αφορούν  σε  επενδύσεις  προϋπολογισμού  μεγαλύτερου  των 
2.200.000,00€  ανά  έργο,  θα  κατατίθεται  στη  διαχειριστική  αρχή  του  Υπουργείου  Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Προτάσεις προϋπολογισμού μικρότερου των 2.200.000,00€ ανά έργο θα υποβάλλονται 
στις εκάστοτε περιφέρειες που υπάγεται ο κάθε Δημόσιος Φορέας.

Το  αντικείμενο  του  Έργου  το  οποίο  περιγράφεται  αναλυτικά  στο  τεύχος  των  Τεχνικής 
Περιγραφής & Τεχνικών Προδιαγραφών και  τα λοιπά συμβατικά  τεύχη καθώς και  των λοιπών 
μελετών (γεωργοτεχνική, οικονομικής σκοπιμότητας, εκτίμησης δυνητικής εξοικονόμησης νερού), 
περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 27 Τοπικών Σταθμών Άρδευσης (ΤΣΑ) και 93 
Σημείων Μέτρησης Παροχής (κλειστού) Αγωγού (ΣΜΠΑ) για την παρακολούθηση όλων των 
κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του 
αρδευτικού δικτύου ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ. Μέσω των σταθμών αυτών θα υπάρχει παρακολούθηση 
των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό 
του υδατικού ισοζυγίου.

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου στη ΔΕΥΑ 
ΘΕΡΜΗΣ.  Στον  Κεντρικό  Σταθμό  Ελέγχου  θα  γίνουν  όλες  οι  απαραίτητες  εργασίες  και 
εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, καθώς 
και η ενσωμάτωση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και των ηλεκτρονικών υδροστομίων σε μία 
ενιαία βάση λήψης των σημάτων.

• Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  ενός  τηλεμετρικού  Αγρο-μετεωρολογικού 
Σταθμού δικτύου με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από την συμβατική μορφή διαχείρισης 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην γεωργία ακριβείας και κυρίως στον τομέα της άρδευσης για 
την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.

• Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  407  ηλεκτρονικών  υδροστομίων  που  θα 
καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υδροστομίων του δικτύου άρδευσης για την ακριβή 
μέτρηση κάθε υδροληψίας.
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• Δοκιμαστική  λειτουργία  του  συνολικού  συστήματος,  καθώς  και  απρόσκοπτη  και  χωρίς 
προβλήματα λειτουργία του για  το συνολικό διάστημα που απαιτείται,  από την ημερομηνία 
θέσεως  του  σε  λειτουργία  και  επί  εικοσιτετραώρου  βάσεως,  με  ταυτόχρονη  τήρηση  των 
προγραμμάτων  ελέγχου,  μετρήσεων  και  συντηρήσεων,  τα  οποία  θα  παραδίδονται  στην 
Υπηρεσία και

• Εκπαίδευση  του  προσωπικού  της  Υπηρεσίας  κατά  το  διάστημα  της  3μηνης  δοκιμαστικής 
λειτουργίας στην λειτουργία, στη συντήρηση, στις επισκευές και στην τήρηση προγραμμάτων 
μετρήσεων  κλπ  της  προμήθειας,  καθώς   και  εφοδιασμός  του  με  τα  αντίστοιχα  πλήρη 
προγράμματα,  βιβλία,  εγχειρίδια,  καταλόγους  ανταλλακτικών  και  οδηγίες  για  τη  σωστή, 
εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου/προμήθειας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και υδάτων στο δίκτυο άρδευσης ΔΕΥΑ Θέρμης την ευθύνη διαχείρισης του οποίου έχει η ΔΕΥΑ 
Θέρμης.  Πιο  συγκεκριμένα,  με  το  προτεινόμενο  έργο,  που  περιλαμβάνει  την  προμήθεια, 
εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  σύγχρονου  εξοπλισμού  σε  σημεία  του  υφιστάμενου 
αρδευτικού  δικτύου  ΔΕΥΑ  Θέρμης,  στόχος  είναι  να  επιτευχθεί  η  ενίσχυση  των  υφιστάμενων 
δεξαμενών και γεωτρήσεων, η διασφάλιση της ποιότητας νερού, η αναβάθμιση των υποδομών 
άρδευσης και ο έλεγχος των διαρροών νερού.

Εξετάζοντας τρόπους αποτελεσματικής αξιοποίησης και εξοικονόμησης των υδατικών πόρων 
των δικτύων άρδευσης της ΔΕΥΑ Θέρμης μέσω του αυτοματοποιημένου ελέγχου και της μείωσης 
του μη-ανταποδοτικού νερού στα δίκτυα μεταφοράς/διανομής νερού,  επιδιώκεται  η ποσοστιαία 
μείωση  του  συνόλου  των  απωλειών  στα  δίκτυα,  δηλαδή  τόσο  των  φαινόμενων  όσο  και  των 
πραγματικών απωλειών νερού. 

Μέσω  του  προτεινόμενου  έργου/προμήθειας  και  εγκατάστασης  εξοπλισμού,  ο  αρμόδιος 
φορέας επιδιώκει  να αντιμετωπίσει  τα αρδευτικά προβλήματα που υφίσταται  μέχρι  στιγμής και 
αφορούν:
• Την προσπάθεια εξασφάλισης ροής νερού μέσα από το δίκτυο διανομής του συνολικού δικτύου 

άρδευσης ικανές να καλύπτουν το σύνολο των καλλιεργειών.
• Τη μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος των αντλητικών συγκροτημάτων του δικτύου.
Το δίκτυο άρδευσης της ΔΕΥΑ έχει αναπτυχθεί διαχρονικά χωρίς σχεδιασμό και χωρίς συνολική 
αντιμετώπιση,  ανάλογα  με  τις  εκάστοτε  ανάγκες  και  πιέσεις.  Έτσι,  η  διαχείριση  καθίσταται 
προβληματική  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχουν  μεγάλες  απώλειες  και  όχι  πλήρως  ικανοποιητική 
παροχή υπηρεσιών προς τους αγρότες.
Στόχος του αρμόδιου φορέα είναι να προχωρήσει σε δράσεις ώστε:
1. Να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών άρδευσης, εξασφαλίζοντας:

• επάρκεια ποσότητας νερού
• επαρκή  πίεση νερού    

2. Να διασφαλιστεί η απαιτούμενη παροχή, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες και μεγιστοποιώντας τη 
σωστή διαχείριση.

Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη Βελτιστοποίηση της Τεχνικής και Οικονομικής 
Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων και  των Δικτύων Άρδευσης,  με έμφαση στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αειφόρο–βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω πρότεινε, στα πλαίσια υποβολής πρότασης 
για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για το έργο 
«Συστήματα Αυτοματισμού εξοικονόμησης νερού & εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης 
ΔΕΥΑ  Θέρμης» προϋπολογισμού  3.717.090,00€   χωρίς  ΦΠΑ,  την  έγκριση  των  τευχών 
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Δημοπράτησης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της 
δημοπρασίας  με διεθνή διαγωνισμό  και  με κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α., τα κατατεθέντα Τεύχη Δημοπράτησης 
και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Εγκρίνει  τα τεύχη Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ» καθώς και 
των  λοιπών  μελετών  (γεωργοτεχνική,  οικονομικής  σκοπιμότητας,  εκτίμησης  δυνητικής 
εξοικονόμησης νερού).

2. Καθορίζει  τρόπο  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο:  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 
3.717.090,00€ χωρίς  Φ.Π.Α.,   τη  δημοπρασία  με  διεθνή  διαγωνισμό  και  με  κριτήριο 
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 21 απόφαση 253/29-11-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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