
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

                                                                                      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
               Δ.Ε.Υ.Α.Π.                                    του πρακτικού της με αριθμό 05/2020 
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                      Συνεδρίασης       του          Διοικητικού      

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Συμβουλίου  της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου 

               ΠΑΡΟΥ                    
                                                     

Α π ό φ α σ η: 55/2020 

                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η :Έγκριση μελέτης για το έργο: 

«Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγ. Υπακοής με 

δίκτυο Αφαλάτωσης» προϋπολογισμού 

1.265.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), υποέργο του 

εγκεκριμένου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος 

Ι» έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου, ελέγχου 

ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου 

μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού 

του Δήμου Πάρου. 

 

Στην Πάρο, σήμερα 19 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 

αίθουσα συνεδριάσεων  της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικιάς, 

μετά από την 1825/15-06-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που δημοσιεύθηκε 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και επιδόθηκε με αποδεικτικό   στους 

Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1069/80 «Περί λειτουργίας 

Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης Αποχέτευσης», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους νόμους 2307/95, 

2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/19 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Πριν την έναρξη  της συνεδρίασης,  ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 11 Συμβούλων παρόντες ήταν 8 εκ των οποίων 5 

παρευρέθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων και 3 συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

               

                Π α ρ ό ν τ ε ς                                                  Α π ό ν τ ε ς 

1. Πούλιος Γεώργιος                                                  Μαούνη Φλώρα 

2. Μανωλάκη Θεοδωσία                                            Σάμιος Αθανάσιος                                            

3. Κονταράτος Ιωάννης                                              

4. Πετρόπουλος Βαζαίος                                             

5. Κανίρης Ιωάννης (Αναπλ.Φωτίου Ελευθέριου) 

6. Μιχαλάτος Παναγιώτης (Μέσω τηλεδιάσκεψης) 

7. Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα (Μέσω τηλεδιάσκεψης) 

8.   Μαρινόπουλος Αθανάσιος (Μέσω τηλεδιάσκεψης) 

9.   Χριστόφορος Ευστράτιος (Προσήλθε στο 5
ο
 Η.Δ.) 

 

  Παρών ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Π. κ. Καραμανές Νικόλαος. 

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου κ. Στέλλα 

Αυγουστίνα για την τήρηση των πρακτικών. 
     Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έπειτα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

                                                                                

    Εισηγητής:  κ. Ν. Καραμανές 
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   Ο κ. Καραμανές, παίρνοντας το λόγο, παρουσίασε την κατάσταση που έχει 

δημιουργηθεί με τις σοβαρές καθυστερήσεις στη διαδικασία δημοπράτησης του έργου 

κατασκευής αγωγών ύδρευσης επί του Περιφερειακού δρόμου Παροικιάς. Το έργο με 

τίτλο: «Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγ. Υπακοής με δίκτυο Αφαλάτωσης» και 

προϋπολογισμό 1.265.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Φιλόδημος 

Ι». Τη δημοπράτηση είχε αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου, μετά από 

υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΠ. Ο λόγος της 

προγραμματικής ήταν ότι τότε η ΔΕΥΑΠ δεν είχε ISO και επιχειρησιακή επάρκεια που 

θα της έδιναν τη δυνατότητα να διαχειριστεί χρηματοδοτήσεις για τέτοια έργα.  

  Όμως, η διαδικασία δημοπράτησης έχει σοβαρές καθυστερήσεις. Ο 

διαγωνισμός διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ πέρυσι τον Μάιο και ένα χρόνο μετά, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού δεν έχει καταφέρει να συντάξει το πρώτο πρακτικό! Αν και 

ήταν από τις πιο απλές περιπτώσεις διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες ήταν μόνο τρεις, τα 

κριτήρια ήταν με βάση τη χαμηλότερη τιμή και δεν υπήρχαν προσφυγές, η κληρωθείσα 

μέσω ΜΗΜΕΔ Πρόεδρος της Επιτροπής, αρνείται να διεκπεραιώσει τα καθήκοντά της 

χωρίς ιδιαίτερο λόγο, ομοίως και η αναπληρώτρια. Μάλιστα, έχουν σταλεί κατ’ 

επανάληψη επιστολές μέσω της Τ.Υ. του Δήμου, του κ. Δημάρχου και της ΔΕΥΑΠ., 

χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. 

Στο διάστημα που μεσολάβησε, η ΔΕΥΑΠ απέκτησε ISO και Επιχειρησιακή 

Επάρκεια, ενώ ανέλαβε και διεκπεραίωσε με επιτυχία (με άδεια της Γραμματείας του 

«Φιλόδημου») τον ανοιχτό διαγωνισμό για το αντίστοιχο έργο της Αποχέτευσης, του 

οποίου η πρόταση για χρηματοδότηση είχε επίσης ενταχθεί στο πρόγραμμα «Φιλόδημος 

Ι» και για το οποίο υπήρχε αρχικά προγραμματική σύμβαση με το Δήμο. Το ίδιο έγινε 

και με αρκετούς άλλους διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν με επιτυχία από την Τ.Υ. της 

ΔΕΥΑΠ τους τελευταίους μήνες. Έτσι: 

 

- Επειδή παρά τις πολλές προσπάθειές μας δεν έχει βρεθεί  λύση με την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, τα μέλη της οποίας συνεχίσουν να αδιαφορούν για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, και οι συνάδελφοι στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου 

αδυνατούν να προσπαθήσουν περισσότερο λόγω άλλων καθηκόντων και φόρτου 

εργασίας, 

- Επειδή η ΔΕΥΑΠ έχει πια ISO και έχει αποδεδειγμένα διεκπεραιώσει με 

επιτυχία τους τελευταίους 12 μήνες άλλους δύο ανοιχτούς διαγωνισμούς μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ για το έργο της Αποχέτευσης (είχε και αυτό δύο υποέργα), όπως και άλλους 

τέσσερις ανοιχτούς διαγωνισμούς για έργα και προμήθειες (από ίδια κεφάλαια), 

- Επειδή το έργο είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας για την περιοχή της Πάρου 

και οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις επιτείνουν τα προβλήματα ύδρευσης στην 

ευρύτερη περιοχή της Παροικίας, 

- Επειδή περαιτέρω καθυστερήσεις είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσουν τη 

χρηματοδότηση του έργου και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην υλοποιηθεί ποτέ, 

προτείνονται τα εξής: 

- Να ακυρωθεί ο διαγωνισμός στο ΕΣΗΔΗΣ που υλοποιείται μέσω της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου, αφού η Νομοθεσία μας δίνει το δικαίωμα να ακυρωθεί 

σε αυτό το σημείο της διαγωνιστικής διαδικασίας εφόσον δεν υπάρχει κάποιος που να 

έχει θεμελιώσει έννομο συμφέρον.   

- Να επαναδημοπρατηθεί το έργο με Φορέα Υλοποίησης τη ΔΕΥΑΠ, με ίδιο 

τίτλο και ίδιο προϋπολογισμό. Η επιτροπή, με βάση το άρθρο 221 του νόμου 4412, θα 
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είναι εφταμελής, με τέσσερα μέλη της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΠ, ένα μέλος του ΤΕΕ, ένα του 

μέλος του ΣΑΤΕ και έναν εκπρόσωπο ΟΤΑ.  

Με βάση τα παραπάνω, κατατίθεται προς έγκριση η υπ’ αριθμ. 62/2020 

αναθεωρημένη μελέτη του έργου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Σύνδεση 

Κεντρικού Δικτύου Αγ. Υπακοής με δίκτυο Αφαλάτωσης» προϋπολογισμού 

1.265.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) που συνέταξε ο κος Γκουρογιάννης Νικόλαος, 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ και θεώρησε ο κ. Καραμανές Νικόλαος, Διπλ. 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc και Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Π.  

Οι αλλαγές που έγιναν στην αρχική μελέτη αφορούν αντικατάσταση κάποιων 

τμημάτων του δικτύου της αρχικής μελέτης από κάποια νέα. Κάποια τμήματα δικτύου 

υλοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες με αυτεπιστασία από τη ΔΕΥΑΠ, με σκοπό 

να μπορέσει να τροφοδοτήσει η νέα μονάδα αφαλάτωσης στη θέση «Πέπονας» την 

Παροικία.  

Το συγκεκριμένο έργο είναι το υποέργο ΙΙ του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου, ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου 

δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου».  

Η εκτέλεση του έργου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  

στον άξονα προτεραιότητας: «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»  με 

τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας 

ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».    

 Σκοπός της μελέτης είναι η κατασκευή ενός νέου αγωγού μεταφοράς του νερού 

της μονάδας αφαλάτωσης Παροικίας προς την κεντρική δεξαμενή της Παροικίας, η 

αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου διανομής ύδρευσης της περιφερειακής οδού 

Παροικίας και η σύνδεση των δικτύων της νέας αφαλάτωσης με το δίκτυο από την 

δεξαμενή Αγίας Υπακοής. Το δίκτυο ύδρευσης του περιφερειακού Παροικίας 

αποτελείται από ένα αγωγό P.V.C. διαφόρων διατομών (Φ110, Φ160 και Φ225) που 

έχει κατασκευαστεί πριν από περίπου 30 χρόνια και πλέον χρήζει αντικατάστασης. Ο 

αγωγός μεταφέρει το νερό από την δεξαμενή Αγίων Αναργύρων Παροικίας, υδρεύει 

την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Παροικίας εκατέρωθεν της περιφερειακής οδού, 

ενώ προωθεί το νερό μέχρι την περιοχή της Πούντας, εξυπηρετώντας μια πολύ μεγάλη 

περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας. 

Η αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου υδροδότησης κρίνεται απαραίτητη για τους 

παρακάτω λόγους:    

 Ο υπάρχον αγωγός παρουσιάζει συνεχώς βλάβες λόγω παλαιότητας και 

εκτεταμένης έμφραξης από επικαθίσεις, που οφείλονται στη χημική σύσταση του 

ύδατος. Οι ιδιαίτερα αυξημένες εμφράξεις οφείλονται στην σκληρότητα του νερού, το 

οποίο περιέχει μεγάλες ποσότητες ανθρακικού ασβεστίου, σε συνδυασμό με τον τρόπο 

μεταφοράς του προς την κεντρική δεξαμενή, την μεσολάβηση πολλών αντλιοστασίων 

και την αυξημένη ταχύτητα του νερού στους αγωγούς. Οι επικαθίσεις είναι πια τόσο 

έντονες που ο αγωγός Φ225 σε πολλά σημεία έχει διατομή μικρότερη από Φ110. 

 Λόγω παλαιότητας του αγωγού παρουσιάζονται συνεχώς βλάβες με θραύση 

σωλήνων και διαρροές, με αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλων ποσοτήτων νερού. 

Παράλληλα, η αποκατάσταση των παραπάνω βλαβών έχει πολύ υψηλό 

χρηματοοικονομικό κόστος, καθώς απαιτεί πια πολλά υλικά, ανθρώπινους πόρους και 

μηχανήματα.  

 Η συχνή παρουσία προσωπικού, οχημάτων και υλικών της Υπηρεσίας επί του 

κεντρικού οδικού άξονα, δημιουργεί έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και ενέχει 

κινδύνους για πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των 

αποκαταστάσεων. 

 Ο αγωγός διανομής που θα τοποθετηθεί, θα δίνει τη δυνατότητα για επέκταση του 

δικτύου και ύδρευση περιοχών που μέχρι τώρα δεν είχαν νερό. 
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 Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης μεταξύ της κεντρικής δεξαμενής Αγίων 

Αναργύρων με το δίκτυο αφαλάτωσης θα υπάρχει σίγουρη και συνεχής ύδρευση του 

οικισμού της Παροικίας ακόμα και κατά την διάρκεια βλάβης του ενός ή του άλλου 

δικτύου. Επίσης, θα γίνεται σωστότερη διαχείριση των γεωτρήσεων και της 

αφαλάτωσης ανάλογα με τις ανάγκες της κατανάλωσης, που αυξάνονται κατακόρυφα 

τους καλοκαιρινούς μήνες.  

 Η ανάμιξη του νερού της αφαλάτωσης με το νερό των γεωτρήσεων στην κεντρική 

δεξαμενή των Αγ. Αναργύρων, θα μειώσουν τη σκληρότητα του τελικού νερού που 

διοχετεύεται στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να σταματήσει το φαινόμενο των επικαθίσεων 

που αποτελεί το βασικότερο χρόνιο πρόβλημα του δικτύου της Παροικίας.  

 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Καραμανέ,  έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του 

άρθρου 4 του νόμου 1069/80: «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και 

λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» και  τις 

τροποποιήσεις αυτού με τους νόμους: 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 

4604/19 και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

   
- Την έγκριση της υπ’ αριθμό 62/2020 αναθεωρημένης μελέτης για την εκτέλεση 

του έργου με τίτλο: «Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγ. Υπακοής με δίκτυο 

Αφαλάτωσης» προϋπολογισμού 1.265.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) που συνέταξε ο κος 

Γκουρογιάννης Νικόλαος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ και θεώρησε ο κ. Καραμανές 

Νικόλαος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός MSc και Γενικός Διευθυντής της 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

- Την ανάληψη από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑΠ της υποχρέωσης για την διεκπεραίωση 

της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου.  

 

 

   Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 55 /2020 

 

Έπειτα  από την εξάντληση και των υπολοίπων θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 

κατωτέρω.-  
                             Ο Πρόεδρος                                           Τα Μέλη 

                   Πούλιος Γεώργιος                                   Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα 

       Κονταράτος Ιωάννης 

       Μαρινόπουλος Αθανάσιος 

       Κανίρης Ιωάννης 

       Μιχαλάτος Παναγιώτης 

       Χριστόφορος Ευστράτιος 

                                                                                    Μανωλάκη Θεοδωσία 

                                                                                    Πετρόπουλος Βαζαίος 

                                                                                                 

Για την ακρίβεια 

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                        Η Γραμματέας  

 

 

          Πούλιος Γεώργιος                                                        Στέλλα Αυγουστίνα 
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