
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/03-04-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 96/2018 Θέμα:  Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Λογισμικού 

Ύδρευσης 2018»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  03 

Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη 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  1214/29-03-2018  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 εννέα(9), 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. Μαρκούδης Γρηγόριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Καλαμπίδης Δημήτριος
8. Φωτιάδης Αθανάσιος
9. Λεμονάκη Χρυσούλα

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 τέσσερα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 

πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης. Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται αναγκαία 

στην παρούσα συνεδρίαση καθώς αφενός μεταξύ άλλων αφορούν διαδικασίες οι οποίες κρίνεται 

αναγκαίο  να συνεχιστούν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να διασφαλιστεί  η εύρυθμη και 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης αφετέρου καθώς επίκεινται οι διακοπές του Πάσχα (οι οποίες θα 

καθυστερήσουν τις διαδικασίες) είναι επωφελές για την λειτουργία της επιχείρησης τα ανωτέρω 

θέματα  να  συζητηθούν  πριν  από  αυτές  ώστε  να  μην  υπάρξει  κώλυμα  στη  συνέχιση  των 

διαδικασιών. Τα θέματα αφορούν: 

α. την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018». 
Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-AGreece 
- Bulgaria 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει και η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και είναι απαραίτητη η άμεση 
εκτέλεση της
β. τη  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  με  το  Δήμο  Θέρμης  για  την  εκτέλεση  του  έργου 
«Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου», ώστε να μπορεί να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
δημοπράτησης του έργου
γ. την Έρευνα τίτλων στα Κτηματολογικά Γραφεία Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης και την έκδοση 
σχετικών κτηματολογικών εγγράφων ώστε να διερευνηθεί η ιδιοκτησιακή κατάσταση των ακινήτων 
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με  ΚΑΕΚ 190432306009/0/0 και ΚΑΕΚ 191042913073/0/0 και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
προκειμένου στη εκτέλεση του έργου «Ύδρευση Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Θέρμης, Δ. Θέρμης,  
ΠΕ Θεσσαλονίκης»
δ. την εξέταση ένστασης επί της 73.2018 ΑΔΣ για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Επισκευή Αντλητικών 
Συγκροτημάτων  Γεωτρήσεων   & Αντλιοστασίων  Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018». Η συζήτηση κρίνεται 
επιβεβλημένη καθώς είναι αναγκαία η ομαλή συνέχιση της διαδικασίας προκειμένου η επιχείρηση 
να μπορεί να συντηρεί και να επισκευάζει τα αντλητικά συγκροτήματα σε περίπτωση βλάβης ώστε 
να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υδροδότηση των πολιτών της Δ.Ε. Θέρμης.  

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  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…» Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου του ως άνω 

νόμου, παρ. 2.,  περ. στ)  Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: ...αποφασίζει  για την εκπόνηση  

μελετών,  έργων  και  προμηθειών  και  εγκρίνει  αυτές,  σύμφωνα  με  την  εκάστοτε  ισχύουσα 

νομοθεσία, …»

Στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-AGreece - Bulgaria 2014‐2020 στο 

οποίο συμμετέχει και η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κρίθηκε αναγκαία η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018».

Με την υπ' αριθ. 71/2018 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 11/2018 

μελέτη  προϋπολογισμού  16.740,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.24%  για  την  εκτέλεση  της 

προμήθειας λογισμικού ύδρευσης 2018 της πράξης «Water resources efficiency and conservative 

use in drinking water supply systems – WATER RESCUE». 

Το  υπό  προμήθεια  λογισμικό  ύδρευσης  αποτελεί  ένα  άκρως  εξειδικευμένο  εργαλείο 

υδραυλικής  επίλυσης  δικτύων  το  οποίο  συγκεντρώνει  όλα  τα  απαραίτητα  εργαλεία  για  τη 

δημιουργία μοντέλων ύδρευσης, την επαλήθευση και βελτιστοποίηση υδραυλικών μοντέλων, την 

εκτέλεση και αποθήκευση σεναρίων λειτουργίας δικτύου, την διεξαγωγή μελετών ποιότητας νερού, 

ρυθμίσεων  ζωνών  πίεσης  και  ειδικής  παροχής  για  υδραυλικούς  κρουνούς.  Επιπλέον  έχει 

ενσωματωμένες λειτουργίες για τον ευκολότερο εντοπισμό αφανών βλαβών, τον προγραμματισμό 

συντήρησης  του  δικτύου  και  της  βελτιστοποίησης  λειτουργίας  των  αντλιοστασίων  για  την 

εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο συνδυασμός των παραπάνω με την περιορισμένη αγορά του προϊόντος,  η οποία δεν 

σχετίζεται με την προμήθεια συστημάτων χλωρίωσης και παροχόμετρων, οδήγησε στην απόφαση 

για  απ'  ευθείας  ανάθεση  της  προμήθειας  του  λογισμικού  σύμφωνα  με  το  άρθρο  328  του  Ν. 

4412/2016  και  τον  διαχωρισμό  αυτής  από  την  προμήθεια  συστημάτων  χλωρίωσης  και 

παροχόμετρων της ίδιας πράξης  - πράξης «Water resources efficiency and conservative use in 

drinking water supply systems – WATER RESCUE»-, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη 

φάση μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Για τα παραπάνω έλαβε γνώση η ΚΤΓ του Προγράμματος 
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Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 με το επικαιροποιημένο STPP της ΔΕΥΑΘ (εταίρος PB2) 

- στάλθηκε από τη ΔΕΥΑΘ μέσω του lead partner ΔΕΥΑ Κομοτηνής-  έχοντας επικαιροποιήσει τις 

ημερομηνίες και το είδος του διαγωνισμού για το λογισμικό.

  Σε συνέχεια της υπ' αριθ. πρωτ. 1170/26-03-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 

προς τους ενδιαφερόμενους φορείς σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 330 του Ν. 4412/2016, η 

οποία αναρτήθηκε στο  site της ΔΕΥΑΘ, κατατέθηκε εμπρόθεσμα ο με αριθ. πρωτ. 1267/02-04-

2018  φάκελος  συμμετοχής  από  τον  κ.  Παπαηλιόπουλο  Δημήτριο.  Στις  3/4/2018  ανοίχθηκε  ο 

φάκελος  προσφοράς  όπου  διαπιστώθηκε  η  πληρότητά  του  διότι  περιείχε  τα  απαραίτητα 

δικαιολογητικά και  η οικονομική προσφορά προϋπολογισμού  16.740,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1283/3-4-2018 έγγραφό ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο να 

προσκομίσει  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που 

εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  Ν.4250/2014  (Α΄  74)  των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της 

σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 

του άρθρου 73 του Ν.4412/2016  καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, ώστε η ΔΕΥΑΘ να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθεια του 

θέματος. Τα ανωτέρω κατατέθηκαν αυθημερόν στην υπηρεσία μας με το υπ' αριθ. πρωτ. 1301/4-

3-2018.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις κείμενες διατάξεις πρότεινε την ανάθεση 

της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018» στην επιχείρηση του 

κ. Παπαηλιόπουλου Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 072696675 και έδρα Μενάνδρου 25-27 Μαρούσι Τ.Κ. 

15126  και  με  ποσό  ανάθεσης  16.740,00€ συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  την  απευθείας  ανάθεση  της  προμήθειας  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό 11/2018 

μελέτη της Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  στην επιχείρηση του κ.  Παπαηλιόπουλου  Δημητρίου με 

Α.Φ.Μ. 072696675 και έδρα Μενάνδρου 25-27 Μαρούσι, Τ.Κ. 15126  και με ποσό ανάθεσης 

16.740,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

2. Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την με αριθμό 11/2018 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..Η 

πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την 

υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
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3. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και στους Κ.Α. 13-01-00-0017 & 54-02-02-

0123  προϋπολογισμού έτους 2018  υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία έχει 

δεσμευτεί  με  την με αριθμό  ΠΑΥ 00032 και  η  οποία  θα διατεθεί  για  την  κάλυψη της 

σχετικής δαπάνης. 

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 7/2018 Α.Δ.Σ. όπως 

αυτή κάθε φορά ισχύει.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 96/03-04-2018

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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