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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  19
ης

-3-2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 61 

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 19
η
 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 συνήλθε σε 

συνεδρίαση, δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ, σύμφωνα με την από 11/3/2020 ΠΝΠ 

(ΦΕΚ 55Α/2020), κατόπιν έγγραφης προσκλήσεως του Προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, η οποία από 

12/3/2020 ημέρα Πέμπτη επιδόθηκε σε κάθε μέλος του χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

Ν.1069/1980 και το άρθρο 184 παρ. 1,2 του Ν.4635/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 

της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55Α/2020). Επί συνόλου έντεκα (11) μελών μετείχαν στην δια περιφοράς 

συνεδρίαση και λήψη αποφάσεως και τα ένδεκα μέλη δηλαδή: 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μήτσης  Σωτήριος  –   Πρόεδρος Δ.Σ.                   -  

2. Λώλης Ηλίας                      

3.  Δημάκος Δημήτριος 

4. Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα            

5. Τσώτου-Νικολάου Βασιλική 

6. Καλφόγλου Γεώργιος             

7. Ρούσης Αναστάσιος             

8. Τσακίρης Ηλίας               

9. Νικολάου Ανδρέας 

10. Κολιούσης Γεώργιος 

11. Μάρκου Χρήστος 

Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΗ κ. Κυριακή Τσίπη, γραμματέας του ΔΣ. 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση τευχών και όρων δημοπράτησης του έργου «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών 

συστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας». 

Εισηγούμενος το θέμα, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ θέτει υπόψη των μελών του ΔΣ:  

α) την υπ’αρ. 2374/10-9-2018 πρόσκληση με κωδικό 64/2019, ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου (α/α  ΟΠΣ 

2441), για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 1 

«Ενίσχυση της Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» ο 

οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο 

«Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους ΟΤΑ», 

β) την υπ’αρ. 150/25-9-2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ περί έγκρισης υποβολής πρότασης 

χρηματοδότησης της ανωτέρω πράξης στο ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, 

γ) την υπ’αρ. 180/25-10-2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ περί έγκρισης της υπ’αρ. 4279/17-10-2018 

μελέτης με τίτλο: «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης 

ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας», 
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δ) το με ID 54409/11-1-2019 Τεχνικό Δελτίο Πράξης της ΔΕΥΑΗ προς την ΕΥΔ του ΕΠ για την ένταξη 

της πράξης (κωδ. ΟΠΣ 5034798) και την από 5/2/2020 ηλεκτρονική υποβολή (ID:14443), 

ε) την υπ’αρ. 2788/8-10-2019 απόφαση ένταξης του έργου «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων 

προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας» με κωδ. ΟΠΣ 5034798 στο ΕΠ 

«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», 

στ) το υπ’αρ. 1269/18-3-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου, 554/4-3-2020, διατύπωση 

θετικής γνώμης «για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα 

προκυρηχθεί το Υποέργο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών 

ύδρευσης ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας»  ΑΑ1 της Πράξης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων 

προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας» με κωδικό ΟΠΣ «5034798» συνολικού 

προϋπολογισμού 310.000,00€». 

O διαγωνισμός για το έργο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών 

ύδρευσης ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 250.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 310.000,00€ 

(συμ/νου ΦΠΑ 24%) θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με βάση τον 

προϋπολογισμό και τα όρια του Ν. 4412/2016, θα διενεργηθεί ηλεκτρονικός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Ανοικτός 

Εθνικός Διαγωνισμός. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης: www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 28-4-2020 και ώρα 

15.00μμ που ορίζει η Προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

και στο Ν 4412/2016. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 15-01-4069 (15.01.ια), Επιχορηγούμενα έργα, «Ανάπτυξη και 

χρήση ψηφιακών συστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας» του 

προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ έτους 2020, στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 250.000,00€. 

Μετά από διαδικτυακή επικοινωνία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ, αφού έλαβε υπόψη: 

1) τις διατάξεις του Ν 1069/1980, 

2) τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας»,  

3) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

4) τις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10- 2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

5) τις διατάξεις των κατευθυντήριων οδηγιών 19/3015/8-5-2017 και 19/29-1-2018 (2
η
 έκδοση) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

6) την μελέτη του έργου «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών 

ύδρευσης ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 250.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 310.000,00€   

(με ΦΠΑ 24%) και 

7) το γεγονός ότι είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις, 

ομόφωνα αποφασίζει 
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1. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου με 

τίτλο: «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης ΔΕΥΑ 

Ηγουμενίτσας», τα οποία είναι σύμφωνα με την πρότυπη διακήρυξη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

2. ψηφίζουν συνολική πίστωση ποσού 310.000,00€ εκ των οποίων  

 εις βάρος του κωδικού 15-01-4069 (15.01.ια) «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων 

προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας» του προϋπολογισμού έτους 2020, 

πίστωση ποσού 250.000,00€ 

 εις βάρος του κωδικού 54.00.10 του προϋπολογισμού έτους 2020, πίστωση ποσού 60.000,00€. 

3. εγκρίνει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Εθνικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

που αφορά το έργο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών 

ύδρευσης ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 250.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 310.000,00€    

(με ΦΠΑ 24%), 

4. ορίζει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28-4-2020 ώρα 15.00μμ και ημερομηνία 

αποσφράγισης των δικαιολογητικών την 5-5-2020 και ώρα 12.00πμ., 

5. οι προσφορές θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης: www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία στην 

Ελληνική γλώσσα και  σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

Ο κ. Καλφόγλου Γεώργιος, μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, δήλωσε ότι «ψηφίζω με την επιφύλαξη του 

δικαιώματος για καλύτερη από μέρος μου μελέτη». 

  

Ηγουμενίτσα  19 / 3 / 2020 

   Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ 

       Σωτήριος  Γ.  Μήτσης 
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