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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 15/19-09-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 160/2022 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  μελετών, σχεδίων 

διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης 

υποέργου 1 με τίτλο: «Επέκταση της 

προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος 

τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης 

διαρροών των δικτύων ύδρευσης της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου» (αρ. μελέτης 2504/2022) και 

υποέργου 2 με τίτλο: «Επέκταση της 

προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος 

μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των 

δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου (αρ. 

μελέτης 2505/2022), της Πράξης με τίτλο: 

«Επέκταση της προμήθειας και 

εγκατάστασης συστήματος τηλεελέγχου – 

τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των 

δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου & 

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού 

Λιμεναρίων Θάσου».                                                                                 

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 19  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

ύστερα από την υπ’  αριθμ. 3489/30-08-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα 

Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του   Ν. 1069/80. Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022. Αφού διαπιστώθηκε ότι 

υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν και τα έντεκα (11) μέλη, 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
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Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης - Γκάγκος 

Αλέξανδρος - Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - 

Μαλλιαρός Σωτήριος -   Σουρίνης Ιωάννης- Καζάρας Στέργιος 

Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.           

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο  (-3ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου  τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης (διακήρυξη – ΕΣΥ - προϋπολογισμός 

δημοπράτησης – τεχνικές προδιαγραφές κλπ) της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με αριθμούς : 

 

1. 2504/2022 που αφορά το υποέργο 1 με τίτλο «Επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης 

συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των δικτύων ύδρευσης της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου», προϋπολογισμού 3.199.120 € (τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννέα 

χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και  

 

2. 2505/2022, που αφορά το υποέργο 2 με τίτλο «Επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης 

συστήματος μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου», 

προϋπολογισμού 1.946.670 € (ένα  εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα έξη χιλιάδες εξακόσια 

εβδομήντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

 

οι οποίες εκπονήθηκαν και θεωρήθηκαν από υπαλλήλους της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της υποβολής 

αιτήματος χρηματοδότησης στην με κωδικό ΤΑ-01 Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Αναγνωριστικό 16850, Πυλώνας Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» Άξονας 

Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το 

αίτημα χρηματοδότησης αφορά την Πράξη με τίτλο : «Επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης 

συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ 

Θάσου & Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Λιμεναρίων Θάσου» 

 

Στόχος της προτεινόμενης μελέτης για το υποέργο 1 είναι η ολοκλήρωση της εγκατάστασης 

συστημάτων τηλεελέγχου και ανίχνευσης διαρροών στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τη συνεχή παρακολούθηση των εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και τη 

συλλογή - αποθήκευση των σχετικών δεδομένων των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Το προτεινόμενο 

σύστημα, προβλέπει την τοποθέτηση 46 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) (γεωτρήσεων, δεξαμενών, 

αντλιοστασίων). Η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται μέσω λογισμικών που είναι ήδη 

εγκατεστημένα στο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) σε προηγούμενο στάδιο το οποίο υλοποιήθηκε 

μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» έχοντας ήδη συμβάλλει στη διαχείριση των υδατικών πόρων, 

μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου διανομής νερού. 
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Στόχος της προτεινόμενης μελέτης για το υποέργο 2 είναι η εγκατάσταση συνολικά 4.688 (εκ των 

οποίων 3.720 ½’ , 685 ¾’ και 283 1’ Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) με ψηφιακούς 

υδρομετρητές ασύρματης μετάδοσης, καθώς και  του  απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών. 

 

Μέσω των προτεινόμενων υποέργων της Πράξης η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. επιδιώκει : 

 

1. να μηδενίσει κατά το δυνατόν την μη τιμολογούμενη κατανάλωση. 

2. να μειώσει σημαντικά τις φαινόμενες και πραγματικές απώλειες. 

3. να βελτιώσει την ορθολογική διαχείριση των υποδομών. 

4. να μειώσει το  κόστος συντήρησης/επισκευής αντλιοστασίων, γεωτρήσεων, δεξαμενών, προωθητικών 

συγκροτημάτων και εξοπλισμού δικτύων.  

5. να συμβάλλει στην εξοικονόμηση των υδατικών πόρων   

 

Η προτεινόμενη Πράξη στο σύνολό της είναι συμβατή με τους στόχους της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα 

Νερά (Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων), συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία του υδατικού 

οικοσυστήματος και τη βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου. Με την  υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης 

/ παρέχονται  οφέλη  για  το σύνολο  της  τοπικής  κοινωνίας.   

 

Εισηγούμαστε για την έγκριση  

 

1. της υπ’ αριθ. 2504/2022 μελέτης με τίτλο «Επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης 

συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των δικτύων ύδρευσης της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου» προϋπολογισμού 3.199.120 € (τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννέα 

χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και  

2. της υπ’ αριθ. 2505/2022 μελέτης με τίτλο «Επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης 

συστήματος μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου» 

προϋπολογισμού 1.946.670 € (ένα  εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα έξη χιλιάδες εξακόσια 

εβδομήντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, μετά των τευχών δημοπράτησης για την 

Πράξη με τίτλο «Επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεελέγχου – 

τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ «Επέκταση της 

προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης 

διαρροών των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θάσου & Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού 

Λιμεναρίων Θάσου» 

 

Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης.   

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα έντεκα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 

του  Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2504/2022 μελέτη με τίτλο «Επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης 

συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των δικτύων ύδρευσης της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου» προϋπολογισμού 3.199.120 € (τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννέα 

χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και  

2. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2505/2022 μελέτη με τίτλο «Επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης 

συστήματος μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου» 

προϋπολογισμού 1.946.670 € (ένα  εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα έξη χιλιάδες εξακόσια 

εβδομήντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, μετά των τευχών δημοπράτησης για την 

Πράξη με τίτλο «Επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεελέγχου – 

τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ «Επέκταση της 

προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης 

διαρροών των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. & Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού 

Λιμεναρίων Θάσου» 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 160/2022    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Γκάγκος Αλέξανδρος  

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης  

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   20-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος               
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