
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
              Δ.Ε.Υ.Α.Π.                                         του πρακτικού της με αριθμό 08/2022 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       Συνεδρίασης       του          Διοικητικού      
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                    Συμβουλίου  της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου 
                ΠΑΡΟΥ   
 

Α π ό φ α σ η: 72/2022 
                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η : Έγκριση τευχών  

                                                                     δημοπράτησης για τον ανοιχτό  
                                                                     διαγωνισμό άνω των ορίων για την  

                                                                     προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και  
                                                                     εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου  

                                                                     και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών  
                                                                     στις υποδομές ύδρευσης Δήμου  

                                                                     Αντιπάρου». 
 

Στην Πάρο, σήμερα 06 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟ.ΚΑ. 
Παροικίας, έπειτα από την 2594/01-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1069/80 «Περί 
λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους νόμους 
2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/19 για τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 11 Συμβούλων παρόντες ήταν 9,εκ των οποίων 
6 παρευρέθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων και 3 συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 
 
                Π α ρ ό ν τ ε ς                                                    Α π ό ν τ ε ς 

1. Πούλιος Γεώργιος                                               Μαούνη Φλώρα 
2. Χριστόφορος Ευστράτιος                                   Κονταράτος Ιωάννης                                                                                                                                                                    
3. Μανωλάκη Θεοδωσία  
4. Κανίρης Ιωάννης    
5. Σάμιος Αθανάσιος (Μέσω τηλεδιάσκεψης) 
6. Μαρινόπουλος Αθανάσιος  
7. Μιχαλάτος Παναγιώτης (Μέσω τηλεδιάσκεψης) 
8. Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα (Μέσω τηλεδιάσκεψης)   
9. Πετρόπουλος Βαζαίος                             

 
Παρών ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Π. κ. Καραμανές Νικόλαος. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου κ. Στέλλα Αυγουστίνα 
για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έπειτα  από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. 

                                                                                  Εισηγητής:  κ. Ν. Καραμανές 
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Θέμα:3ο Η.Δ.  
 

Στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης που έχουμε με το Δήμο Αντιπάρου 
και η οποία είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμό 37/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΜΘΟΡΓΠ-ΞΑ5) 
απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ καλούμαστε να υλοποιήσουμε τη δημοπράτηση της 
προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Τηλεελέγχου και 
ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές Ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου» 
προϋπολογισμού 1.800.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ). Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί μέσω 
επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση της 
σύμβασης έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με 
τίτλο «Υποδομές ύδρευσης»  βάσει της με αρ. πρωτ.  9547/2021/02-03-2022 απόφασης 
ένταξης (ΑΔΑ: 6ΡΜΖ46ΜΤΛ6-ΑΡΜ) με ποσό δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα 
δύο χιλιάδων ευρώ (2.232.000,00 €). 

Σε συνέχεια των παραπάνω, προτείνεται η έγκριση των επικαιροποιημένων 
τευχών  δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος Τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές 
Ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου» προϋπολογισμού 1.800.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) που 
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ, υπογράφει ο κος Κανίρης Ιωάννης, 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ και θεώρησε ο κ. Καραμανές Νικόλαος, Διπλ. 
Μηχανολόγος Μηχανικός MSc και Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

Σκοπός της μελέτης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
Τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές Ύδρευσης του 
Δήμου Αντιπάρου. Συγκεκριμένα, η διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
όσον αφορά την επάρκεια του πόσιμου νερού όσο και την προστασία της υγείας του 
καταναλωτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη εγκατάστασης ενός σύγχρονου 
συστήματος ελέγχου και απομακρυσμένου χειρισμού των τμημάτων που αποτελούν το 
δίκτυο ύδρευσης της Αντιπάρου. Το εν λόγω σύστημα τηλελέγχου και τηλεχειρισμού 
θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), τους δεκαοκτώ (18) 
Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) σε επιλεγμένες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης του 
Δήμου, καθώς τις απαραίτητες διατάξεις για την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ ΤΣΕ και 
ΚΣΕ. Ταυτόχρονα, θα εγκατασταθούν και 1000 έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης σε 
τερματικά σημεία του δικτύου ύδρευσης (τελικοί καταναλωτές). Η εγκατάσταση 
μετρητών κατανάλωσης με διατάξεις καταγραφής και επικοινωνιακό εξοπλισμό θα 
προσδώσει στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα 
κατανάλωσης στις απολήξεις του δικτύου έτσι ώστε να είναι σε θέση να έχει άμεση 
ενημέρωση για περιπτώσεις θραύσεων, ύπαρξης φερτών ή αέρα στο δίκτυο και γενικά 
να είναι σε θέση να λαμβάνει πλήρη γνώση της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου 
(μέχρι την παροχή του κάθε καταναλωτή) αναπτύσσοντας παράλληλα το επίπεδο 
παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτόν. Με την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία του συνολικού προτεινόμενου συστήματος θα ολοκληρωθεί το σύστημα 
διαχείρισης υδατικών πόρων (ποσοτικά και ποιοτικά) για τo σύνολο του Δήμου 
Αντιπάρου που σκοπό θα έχει την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του 
παρεχόμενου νερού που με τη σημερινή λειτουργία του δικτύου δεν εξασφαλίζεται. 
Ανά πάσα στιγμή, το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα καταγραφής και συλλογής 
δεδομένων αναφορικά με τις τιμές των υδραυλικών, ηλεκτρικών και ποιοτικών 
παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τιμές 
παροχής και πίεσης σε αγωγούς κατάθλιψης ή τροφοδοσίας, τιμές στάθμης δεξαμενών, 
τιμές καταναλισκόμενης ισχύος, δείκτες ποιότητας νερού (χλώριο, αγωγιμότητα, 
θολότητα και PH). Οι μετρούμενες τιμές μεταδίδονται μέσω τηλεπικοινωνιακού 
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συστήματος στον ΚΣΕ όπου και λαμβάνει χώρα η αποθήκευση του συνόλου των τιμών, 
ανά ΤΣΕ (στη βάση δεδομένων) καθώς και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία. Η 
καταγραφή των τιμών μέτρησης τόσο σε πραγματικούς χρόνους όσο και σε επίπεδο 
ιστορικού, θα παρέχει τη δυνατότητα στους χειριστές του Δήμου και τους υπεύθυνους 
μηχανικούς για κατάλληλη λήψη αποφάσεων και σχεδιασμό ενεργειών. Η αξιολόγηση 
του πλήθους των συλλεγόμενων πληροφοριών επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των 
επιλεγμένων Τοπικών Σταθμών του δικτύου ύδρευσης και τη βέλτιστη ρύθμιση των 
παραμέτρων λειτουργίας του δικτύου (ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και παροχής 
ύδατος). Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης 
(απομακρυσμένα ή τοπικά) για την πρόληψη ή/και την αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύστημα ελέγχου του δικτύου 
ύδρευσης ολοκληρώνουν και βελτιώνουν τις υφιστάμενες υποδομές υδροδότησης. 
Αυτή η βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω επιλεγμένων λειτουργιών αυτοματοποίησης, 
τηλεποπτείας και τηλεχειρισμού οι οποίες προσφέρουν αποτελεσματικότερη διαχείριση 
και εκμετάλλευση του δικτύου ύδρευσης. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με βάση το νόμο 4412/2016 και αφορά προμήθεια 
πολυετούς υποχρέωσης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/09/2022 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 
19/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, 
 

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Καραμανέ, έχοντας υπόψη του τους διατάξεις του 
άρθρου 4 του νόμου 1069/80: «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και 
λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» και τις 
τροποποιήσεις αυτού με τους νόμους: 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 
4604/19 και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

1) Εγκρίνει τα τεύχη της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστήματος Τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών 
στις υποδομές Ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου» που συνέταξε ο κ. Κανίρης 
Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ και θεώρησε ο κ. Καραμανές Νικόλαος, Διπλ. 
Μηχανολόγος Μηχανικός MSc και Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Π., 
προϋπολογισμού 1.800.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 
 
2) Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη 
αναδόχου προμηθευτή με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ο 
διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών είναι η 12/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.. Η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 19/09/2022 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 11:00 π.μ. 
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Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό:72/2022 
 
Έπειτα  από την εξάντληση και των υπολοίπων θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 
κατωτέρω.- 
 
 
                             Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη 
                                                                                        Χριστόφορος Ευστράτιος 
                       Πούλιος Γεώργιος                                    Μανωλάκη Θεοδωσία  
            Μιχαλάτος Παναγιώτης 
            Σάμιος Αθανάσιος 
            Πετρόπουλος Βαζαίος 
                                                                                         Μαρινόπουλος Αθανάσιος 
                                                                                         Σαρρή-Παπακυρίλλου Θ.  
                                                                                         Πιερτζοβάνης Κωνσταντίνος 
                                                                                                                                                                                                   

Για την ακρίβεια 
 

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                        Η Γραμματέας  
 
 
        Πούλιος Γεώργιος                                                          Στέλλα Αυγουστίνα 
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