
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:152/2022 

   

                                                                   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης του 

Υποέργου 1 για την πράξη με τίτλο «Έλεγχος κατανάλωσης και μείωση διαρροών 

στα δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου», έγκριση των τεχνικών της 

προδιαγραφών, των όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού-αξιολόγησης προσφορών, καθώς και επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων. 

Στη Σέριφο σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μμ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 2974/21-

09/2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  

2. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

4. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

 

1.Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

2.Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη . 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των 

μελών για τη συζήτηση τεσσάρων (4) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι: 
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• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την υπηρεσία μεταφοράς 

πόσιμου ύδατος 31.124,00€ (ΚΑ 25.6412). 

• Ορισμός νομικού συμβούλου για την παροχή γνωμοδότησης, σχετικά με το 

αίτημα τον κατοίκων του Κουταλά. 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια 

βιβλιοθήκης 2.480,00€ (ΚΑ 70.6699.002). 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια 

ανεμουρίων (ΚΑ 70.6699.002). 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της επιτροπής τα εξής: 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8150/29-6-2022 Απόφαση (ΑΔΑ: 65ΔΓ46ΜΤΛ6-7ΟΗ) 

πραγματοποιήθηκε η ένταξη της Πράξης «Έλεγχος κατανάλωσης και μείωση 

διαρροών στα δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου» στο Πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης». 

Η Πράξη συνίσταται από ένα (1) κύριο Υποέργο με τίτλο «Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα 

εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου» προϋπολογισμού 

2.116.593,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Επίσης, στην Πράξη περιλαμβάνεται και το οριζόντιο Υποέργο (έχει ολοκληρωθεί) 

με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη και 

προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης» προϋπολογισμού 

6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Β. Για το Υποέργο 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου 

κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού του 

Δήμου Σερίφου» έχει συνταχθεί η υπ’ αριθ. 6/2022 Μελέτη της Υπηρεσίας σύμφωνα 

με την Μελέτη που εγκρίθηκε και εντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Το Σύστημα Ελέγχου Καταναλώσεων και Μείωσης Διαρροών θα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

• Τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.), ο οποίος θα βρίσκεται 

εγκατεστημένος στο Δημαρχείο Σερίφου και στον οποίον θα εγκατασταθούν 

τα λογισμικά ελέγχου/διαχείρισης καταναλώσεων, ποιοτικών 

χαρακτηριστικών και διαρροών. 

• Είκοσι (20) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) Δεξαμενών, με 

καταγραφικό και modem επικοινωνίας ώστε να μετρώνται και να 

αποστέλλονται στον ΚΣΕ οι τιμές παροχής και πίεσης κατάντη των 

δεξαμενών της νήσου. 
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• Έναν (1) Σταθμό Μέτρησης Ποιοτικών χαρακτηριστικών (Σ.Μ.Π.), ο οποίος 

θα εγκατασταθεί στην κύρια δεξαμενή (Αγ. Κυριακή) τροφοδοσίας της 

Χώρας της Σερίφου. 

• Τέσσερις χιλιάδες διακόσιους (4.200) υδρομετρητές μονής ριπής (με 

αντικατάσταση των υφισταμένων) με διάταξη ασύρματης επικοινωνίας και 

παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα περιλαμβάνονται 

δεκαπέντε (15) πύλες δικτύου LoRaWAN για την συλλογή και αποστολή 

δεδομένων στον ΚΣΕ από τους 2.915 υδρομετρητές και τρεις (3) φορητές 

διατάξεις προγραμματισμού / λήψεις δεδομένων μέσω AMR για τους 

υπολοίπους 1.285 υδρομετρητές. 

• Φορητούς Σταθμούς Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται 

ο ενεργός εντοπισμός διαρροών. 

• Υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας. 

Γ. Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για: 

• Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση 

του Υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κατανάλωσης 

και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού του Δήμου 

Σερίφου». 

• Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 6/2022 Μελέτης του Υποέργου 

1 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης 

διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου». 

• Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού του Υποέργου 1 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης 

διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου». 

• Ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού & αξιολόγησης 

προσφορών του Υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου 

κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού του 

Δήμου Σερίφου». 

• Ορισμός των μελών της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού του 

Υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και 

μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου». 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση 

και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
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• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)», 

• Του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «Δεν 

απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 

υπηρεσίας. [...]», 

• Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «1.Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό 

όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, 

ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση 

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 

μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 

προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα 

του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. [...]», 

• Την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Α) Την έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου 

κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού του 

Δήμου Σερίφου». 

Β) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 6/2022 Μελέτης του 

Υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κατανάλωσης 

και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού του Δήμου 

Σερίφου». 

Γ)Τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού του Υποέργου 1 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης 

διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου». 

Δ) Τον ορισμό των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού & 

αξιολόγησης προσφορών του Υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση 
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συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα 

διανομής νερού του Δήμου Σερίφου», ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

1. Στερκούδη Ειρήνη, με αναπληρωματικό μέλος την Αγγελική Λυμβαίου. 

2. Χατζηγεωργίου Αντώνιος, με αναπληρωματικό μέλος τον Κουζούπη Αντώνιο. 

3. Κουζούπης Γεώργιος, με αναπληρωματικό μέλος τον Μποφίλιο Ιωάννη. 

 

Ε) Τον ορισμό των μελών της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού 

του Υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου 

κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού του 

Δήμου Σερίφου», ως έξης: 

1. Μέγας Βασίλειος, με αναπληρωματικό μέλος τον Μποφίλιο Ιωάννη. 

2. Μαγουλάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου, με αναπληρωματικό μέλος την 

Κουζούπη Μαρία 

3. Ρώτας Σταμάτης, με αναπληρωματικό μέλος τον Κοτσίκο Εμμανουήλ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 152/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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