
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  4/06-03-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 52/2018 Θέμα: «Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση 

του  έργου  «Προμήθεια,  και  Εγκατάσταση  Ολοκληρωμένου 
Συστήματος  Ελεγχου  Απωλειών,  Υδατικού  Ισοζυγίου  και 
Ποιότητας σε Ζώνες του Υφιστάμενου Δικτύου Μεταφοράς και 
Διανομής  του  Νερού  ΔΕ  Θέρμης  του  Δήμου  Θέρμης» 
προϋπολογισμού  917.000,00€  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  καθορισμός 
τρόπου εκτέλεσης αυτού»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  6 

Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

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

τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ822/02-03-2018 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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

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

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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 εισηγούμενος το 3o θέμα 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  

νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων  

και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, ….» 
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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 για το έργο : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΠΩΛΕΙΩΝ,  

ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού 917.000,00€ 

χωρίς ΦΠΑ προκειμένου να υλοποιηθεί το ανωτέρω έργο, καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του  ΕΠ  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  033.6b  Α/Α 

ΟΠΣ:1602/Έκδοση  2/0  (ΑΠ:5507/9-11-2017)  πρόσκλησή  της  καλεί  τους  Δήμους  ή  τις  ΔΕΥΑ, 

ΕΥΑΘ Παγίων και τους Συνδέσμους να υποβάλουν προτάσεις. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους Δήμους, ή τις ΔΕΥΑ, ΕΥΑΘ Παγίων και τους 

Συνδέσμους θα πρέπει να εμπίπτουν στη θεματική προτεραιότητα του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 

"ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ"  Ο 

ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ 

ΝΕΡΟΥ",  ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με 

τίτλο "Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου νερού.

Μέσω  της  ανωτέρω  πρόσκλησης  δύναται  να  χρηματοδοτηθούν  έργα  προμήθειας  και 

εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος- τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα 

μεταφοράς και διανομής νερού. 

Το  αντικείμενο  του Έργου,  το  οποίο  περιγράφεται  αναλυτικά  στο  τεύχος  των Τεχνικής 

Περιγραφής & Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει συνοπτικά τις 

κάτωθι εργασίες: 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δύο (2) Σταθμών Διαχείρισης 

Πίεσης  (ΣΔΠ)  σε  επιλεγμένη  ζώνη  του  δικτύου  με  χρήση  τηλεμετρικών  καταγραφικών, 

πιεζοθραυστικών  δικλείδων,  διατάξεων  εξελιγμένης  διαχείρισης  πίεσης,  διατάξεων  παραγωγής 

ενέργειας, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.

Προμήθεια  και  εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία  ενός (1) Σταθμού Μέτρησης 

Παροχής - Πίεσης (ΣΠΠ) σε επιλεγμένη ζώνη του δικτύου με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών, 

διατάξεων παραγωγής ενέργειας, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.

Προμήθεια  και  εγκατάσταση  εξοπλισμού  για  τη  δημιουργία  τριών  (3)  Σταθμών  In- 

Μέτρησης Ποιότητας - Πίεσης (ΣΠ) σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου με χρήση διατάξεων In-line 

μέτρησης ποιότητας και πίεσης με διάταξη τηλεμετρίας, επικοινωνιακό και παρελκόμενο εξοπλισμό.

Προμήθεια  και  εγκατάσταση  εξοπλισμού  για  τη  δημιουργία  Τοπικών  Σταθμών  Ελέγχου 

Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) στις  απολήξεις  των επιλεγμένων ζωνών του δικτύου με χρήση μετρητών 

κατανάλωσης, τηλεμετρικών διατάξεων καταγραφής και επικοινωνίας και παρελκόμενο εξοπλισμό.
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Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) που περιλαμβάνουν φορητές διατάξεις λήψης 

δεδομένων κατανάλωσης, ακουστικό γαιόφωνο, ψηφιακό συσχετιστή, φορητή διάταξη μέτρησης 

ποιότητας νερού και καταγραφικά θορύβου διαρροών.

Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει 

εξοπλισμό, λογισμικά κλπ 

Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

Δοκιμαστική  λειτουργία  του  συνολικού  συστήματος  καθώς  και  απρόσκοπτη  και  χωρίς 

προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε 

λειτουργία, 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.

Το έργο θα συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων της ΔΕ Θέρμης του Δήμου για πόσιμο νερό, 

θα μειώσει την υπεράντληση υδατικών αποθεμάτων και θα προστατεύσει τον υδροφόρο ορίζοντα 

και τέλος θα βελτιώσει την ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού στο καταναλωτικό κοινό.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού  θα γίνει σε υφιστάμενες υποδομές ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑ 

Θέρμης και του Δήμου Θέρμης (όπου και αν αυτό απαιτηθεί)

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω πρότεινε, στα πλαίσια υποβολής πρότασης 

για χρηματοδότηση από το ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕ  

ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού  917.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., την  έγκριση των 

τευχών 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 ποιότητας - τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο 

και για την οικονομική προσφορά. 

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: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΠΩΛΕΙΩΝ,  ΥΔΑΤΙΚΟΥ  

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ».
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2. Καθορίζει  τρόπο  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΠΩΛΕΙΩΝ,  ΥΔΑΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ  ΚΑΙ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ  ΔΕ  ΘΕΡΜΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ»  προϋπολογισμού  917.000,00€  χωρίς 

Φ.Π.Α.,   τη δημοπρασία με διεθνή διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ποιότητας - τιμής με συντελεστή βαρύτητας 

τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 52/06-03-2018

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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