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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 24ης -6-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 62
Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 24η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 συνήλθε σε
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ηγουμενίτσας, κατόπιν της υπ’αρ. 2833/20-6-2022 έγγραφης προσκλήσεως του Προέδρου του ΔΣ της
ΔΕΥΑΗ, που επιδόθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1069/1980, σε κάθε μέλος του χωριστά (στο
ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο e-mail).
Επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντες έξι (6) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μήτσης Σωτήριος – Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Καλφόγλου Γεώργιος

2. Λώλης Ηλίας

2. Ρούσης Αναστάσιος

3. Φουσέκης Γεράσιμος

3. Τσακίρης Ηλίας

4. Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα

4. Κολιούσης Γεώργιος

5. Τσώτου-Νικολάου Βασιλική

5. Κωνσταντίνου Βασίλειος

6. Νικολάου Ανδρέας (αποχώρησε μετά το 2ο θέμα)
Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΗ κα Κυριακή Τσίπη.
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 1ο: Έγκριση τευχών και όρων δημοπράτησης για την: «Μελέτη Αναβάθμισης
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
αντλιοστασίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας και εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκού συγκροτήματος για την ενεργειακή τους αυτονομία».
Εισηγούμενος το θέμα, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ θέτει υπόψη των μελών του ΔΣ:
α) την με αρ. πρωτ. 36608/7-4-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την
οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση εκπόνησης της «Μελέτης αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων ύδρευσηςαποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συγκροτήματος για
την ενεργειακή τους αυτονομία», κωδικός αριθμός της Συλλογικής Απόφασης ένταξης, για
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020, 2020ΜΠ93000000, συνολικού
προϋπολογισμού 250.000,00€ (πλέον ΦΠΑ),
β) την υπ’αρ. 86/28-4-2020 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, περί αποδοχής της χρηματοδότησης
εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης,
γ) τον υπ’αρ. 2795/17-6-2022 φάκελο Δημόσιας σύμβασης, το σχέδιο της Διακήρυξης και τα Τεύχη
Δημοπράτησης για την εκπόνηση «Μελέτης αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου
Ηγουμενίτσας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συγκροτήματος για την ενεργειακή τους
αυτονομία».
O διαγωνισμός για τη «Μελέτη αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της
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ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας και
εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συγκροτήματος για την ενεργειακή τους αυτονομία» προϋπολογισμού
249.878,60€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 309.849,46€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%) προτείνεται να διεξαχθεί με την
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 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 28-7-2022 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 15-01-4079 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ έτους 2022,
Επιχορηγούμενα έργα, «Μελέτη αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
των αντλιοστασίων ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συγκροτημάτων για την ενεργειακή τους αυτονομία» στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση

ποσού

250.000,00€.
Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ Σ της ΔΕΥΑΗ, αφού έλαβαν 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 (2η έκδοση) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

6) τον υπ’αρ. 2795/17-6-2022 φάκελο Δημόσιας σύμβασης, το σχέδιο της Διακήρυξης και τα Τεύχη
Δημοπράτησης

για

την

επιλογή

αναδόχου

εκπόνησης

της

«Μελέτης

αναβάθμισης

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων
ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συγκροτήματος
για την ενεργειακή τους αυτονομία», με προϋπολογισμό 249.878,60€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή
309.849,46€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και
7) το γεγονός ότι είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις (πρωτογενές 22REQ010806551 2022-06-24),
ομόφωνα αποφασίζουν
1. ψηφίζουν πίστωση ποσού 309.849,46€ εκ των οποίων
 εις βάρος του κωδικού 15-01-4079 Επιχορηγούμενα έργα «Μελέτη αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου
Ηγουμενίτσας και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συγκροτημάτων για την ενεργειακή τους
αυτονομία» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ έτους 2022, πίστωση 249.878,60€
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 εις βάρος του κωδικού 54.00.10 «ΦΠΑ Εξόδων» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ έτους 2022,
πίστωση 59.970,86€,
2. εγκρίνουν την προσφυγή στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της:
«Μελέτης αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης

των

αντλιοστασίων

ύδρευσης-αποχέτευσης

του

Δήμου

Ηγουμενίτσας

και

εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συγκροτήματος για την ενεργειακή τους αυτονομία»
3. εγκρίνουν τον υπ’αρ. 2795/17-6-2022 φάκελο Δημόσιας σύμβασης, το σχέδιο της Διακήρυξης και τα
Τεύχη Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της «Μελέτης αναβάθμισης
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων
ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συγκροτήματος
για την ενεργειακή τους αυτονομία», όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της
ΔΕΥΑΗ, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 249.878,60€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 309.849,46€ (συμ/νου
ΦΠΑ 24%), ως εξής:
α) φάκελος Δημόσιας σύμβασης
Α.1

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.2

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α.2.1 Τεχνική Περιγραφή
Α.2.2 Διαθέσιμα Στοιχεία & Υφιστάμενες Μελέτες
Α.2.3 Ποσοτικά στοιχεία Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Α.2.4 Νομικό Πλαίσιο Εκπόνησης Μελετών

Α.3

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Α.4

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.5

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.6

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Α.7

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
β) σχέδιο Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας με το Παράρτημα της,
γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,
δ) Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.
4. ορίζουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28-7-2022 ώρα 15:00μμ και
ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών την 4-8-2022 και ώρα 10:00πμ.,
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,
6. τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου
εκπόνησης της «Μελέτης αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας και
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εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συγκροτήματος για την ενεργειακή τους αυτονομία» αποτελούμενη
από τους:
1. Χαρακλιάς Παντελής, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, με αναπληρωτή τον Ανδρέου Ιωάννη,
Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών,
2. Τσίπη Κυριακή, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρώτρια την Ελένη Τάτση Π.Ε. Χημικών
Μηχανικών,

3. Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα υποδειχθούν από το ΤΕΕΠαράρτημα Ηπείρου.

Ηγουμενίτσα 24 / 6 / 2022
Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ
Σωτήριος Γ. Μήτσης
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