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                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
                                                        

                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ  50 
 
 

                                        Από  το  14ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ   05-05-2021  
 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης, δαπάνης, και συγκρότηση επιτροπής 

διαγωνισμού για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: 

«Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας». 

 
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 5 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 17:30  έως και 18:30 συνήλθε 

σε τακτική τηλεφωνική δια περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής 

Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) και με το υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 

έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, κατόπιν της υπ’ αριθ.: 2542/29-04-2021, έγγραφης πρόσκλησης του 

Προέδρου της, όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.1069/80, με παρόντα τακτικά μέλη τους κ.κ. 

1.   ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                     2.  ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         

3.   ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                               4.  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              

5.   ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                      6.  ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

7.   ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                    8.  ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ 

9.   ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                 10. ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

11.  ΜΠΑΡΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  ΟΥΔΕΙΣ 
 

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γ. Διευθυντής της  Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ.  Τριανταφυλλίδης  

Πολυχρόνης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 6 του ν.1069/80 και η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.  

Χατζηβασιλείου Ειρήνη ως Γραμματέας του Δ.Σ για την τήρηση των πρακτικών.  

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Μαυρίδης 

Βασίλειος,  θέτει υπ’ όψιν των μελών του Δ.Σ. τα εξής: 
  

 Την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Υλοποίηση σχεδίου 

ασφάλειας νερού Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 136.865,33€ χωρίς Φ.Π.Α.  

 Τα κύρια στοιχεία της μελέτης  με τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 

 Εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος ύδρευσης. Είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί αν το 

υπάρχον σύστημα διανομής νερού μπορεί να αποδώσει πόσιμο νερό που να ικανοποιεί 

τους ποιοτικούς στόχους της κείμενης νομοθεσίας με στόχο την προστασία της δημόσιας 

υγείας. Η εκτίμηση αυτή, αφορά στον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων σε κάθε κρίκο 

της αλυσίδας υδροδότησης, το μέγεθος του κινδύνου, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα που 

μπορούν να αναγνωριστούν για τη μετρίαση του ρίσκου και την επίτευξη του ποιοτικού 
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και ποσοτικού στόχου για το πόσιμο νερό με επακόλουθη την προστασία της δημόσιας 

υγείας , καθώς και προτάσεις για τιμολογιακή πολιτική .   

 Επιχειρησιακή παρακολούθηση κατάλληλης φύσης και συχνότητας, σε συγκεκριμένα 

σημεία στην αλυσίδα παροχής νερού για το κάθε μέτρο που αναγνωρίζεται, έτσι ώστε να 

εντοπίζεται εγκαίρως οποιαδήποτε παρέκκλιση από την επιθυμητή απόδοση. Η 

παρακολούθηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον έλεγχο και 

παρακολούθηση της ποιότητας από τις Υπηρεσίες Ύδρευσης, αλλά δρα ως ενδιάμεσος 

συμπληρωματικός μηχανισμός ελέγχου ποιότητας, μεταξύ των υπεύθυνων φορέων αρχών 

και του τελικού χρήστη.  

 Καταγραφή των διαχειριστικών ρυθμίσεων, όπως οι λεπτομέρειες του συστήματος 

εκτίμησης κινδύνου, η επιχειρησιακή παρακολούθηση και διαπίστευση ποιότητας, με την 

αναλυτική περιγραφή των συνθηκών λειτουργίας σε μια διαδικασία ρουτίνας, καθώς και η 

περιγραφή των διαχειριστικών ενεργειών σε περιπτώσεις διακινδύνευσης της ανθρώπινης 

υγείας οφειλόμενης σε μη αποδεκτή ποιότητα του πόσιμου νερού. Συμπεριλαμβάνεται η 

ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών για την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος 

και καθορισμός εκπαιδευτικής κατάρτισης των απασχολούμενων με τα Σχέδια. 

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την 

ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη βρύση του καταναλωτή, 

υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiplebarriers)και εστιάζοντας στην 

ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.   

 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του 

ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και 

Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και 

σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 

 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.  

 Κατόπιν πρόσκλησης (Α.Π. οικ.3394/02-10-1018, κωδ. ΑΜΘ59, Α.Α. Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ 3300)  έχει 

ενταχθεί η πράξη (Τίτλος Πράξης: «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034907) με την υπ. αριθμ. 6065/16-12-2019 απόφαση 

ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ».   

 Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από πιστώσεις του Προγράμματος αυτού, 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνική Συμμετοχή. Η ένταξη 

της πράξης τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 3833/03-08-2020 απόφαση τροποποίησης της 

πράξης . Ο κωδικός Σ.Α. της πράξης είναι ΕΠ0311 (Κωδικός Ενάριθμου 2019ΕΠ03110073). 

       [CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών] 

 

Κωδικός προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. για το οικονομικό έτος 2021: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 KA: 15-05-0036  με δαπάνη 136.865,33 ευρώ (Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 

Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ -ΣΑ 

2019ΕΠ03110073) 

 KA: 54-00-2824  με δαπάνη 32.847,68 ευρώ (Φ.Π.Α. ΠΑΓΙΩΝ 24%) 

 

 Με την υπ. αριθ. 2/2021 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. ορίστηκαν δύο (2) τεχνικοί υπάλληλοι με 

τους αναπληρωτές τους. 

Τακτικά μέλη 

Μίντζιας Αναστάσιος, υπάλληλος ΔΕΥΑΟ, Πολιτικός Μηχανικός, πρόεδρος 

Παπαδόπουλος Δημήτριος, υπάλληλος Δήμου Ορεστιάδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος 
 

Αναπληρωματικά μέλη 

Ζηλιασκόπουλος Πασχάλης, υπάλληλος ΔΕΥΑΟ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πρόεδρος 

Σκερλετίδου Αικατερίνη, υπάλληλος Δήμου Ορεστιάδας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., μέλος 

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας με το υπ΄ αριθ. 773/12-02-2021 έγγραφό της, ζήτησε από τον φορέα 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ να υποδείξει τον εκπρόσωπο του μαζί με τον 

αναπληρωματικό, για την συμμετοχή τους στην παραπάνω επιτροπή. 
 

 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης,   με το  υπ΄  αριθ. 203/18-02-

2021 έγγραφο, όρισε τακτικό μέλος τον Πετρέση Σκαρλάτο, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με  

αναπληρωματικό  μέλος τον  Κούκο Ηλία, Μηχανικός Χωροταξίας , Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

  

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν επί του θέματος 

           

                                                  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη του:  

 Το Ν.1690/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Το με αριθ. πρωτ.: 2518/28-04-2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008546279 

 Την με αριθ. πρωτ.: Ο.Υ.-2526/28-04-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 
ΨΠ6ΚΟΡΥΤ-Ζ9Θ και ΑΔΑΜ: 21REQ008547559 

 Τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δ.Ε.Υ.Α. 
Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 136.865,33€ χωρίς Φ.Π.Α. 

 Την υπ΄αριθ. 2/19-01-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 

 το με αριθ. πρωτ.: 203/18-02-2021 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 
Περιφερειακό Τμήμα Θράκης 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6065/16-12-2019 απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ».   

ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 Εγκρίνει την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Υλοποίηση σχεδίου 

ασφάλειας νερού Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 136.865,33€ χωρίς Φ.Π.Α. 
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 Εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου. 
 

 Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης στους 

παρακάτω κωδικούς 

 KA: 15-05-0036  με δαπάνη 136.865,33 ευρώ (Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 

του Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ -

ΣΑ 2019ΕΠ03110073) 

 KA: 54-00-2824  με δαπάνη 32.847,68 ευρώ (Φ.Π.Α. ΠΑΓΙΩΝ 24%) 

             [CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών] 
 

 Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μίντζιας Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός,  Πρόεδρος  
2. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,  μέλος 
3. Πετρέσης Σκαρλάτος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος 

 

       ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
4. Ζηλιασκόπουλος Πασχάλης,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πρόεδρος 
5. Σκερλετίδου Ακαιτερίνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., μέλος 
6. Κούκος Ηλίας, Μηχανικός Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέλος 

 

 Ανάρτηση της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

 Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: «Μεθόριος», «Ελεύθερη Θράκη» 
και «η Γνώμη»  

 

 Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Μαυρίδη Βασίλειο, για την υπογραφή της Διακήρυξης και τις  

περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 
 

                                           

          Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε & αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ακριβές  αντίγραφο                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ο.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 
 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
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