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ΑΠΟΠΑΛΑ 

Από ηο πρακηικό ηης σπ’ αριθμ.7ης – 9/7/2018 Έκηακηης Σσνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού 

Σσμβοσλίοσ ηης Δημοηικής Επιτείρηζης Ύδρεσζης Αποτέηεσζης Έδεζζας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.). 

ηελ Έδεζζα ζήκεξα 9/7/2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 9:00, θαηόπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ. 1396/9-7-2018 πξόζθιεζεο ηεο Πξνέδξνπ, θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ Λ. 1069/80 ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δπηρείξεζεο γηα 

λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην παξαθάησ ζέκα. 

Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ: Απόληεο από ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ: 

1. Εδξνπ Αηθαηεξίλε  Πξόεδξνο 1. Θνπθνπιήο Θεόδσξνο Κέινο 

2. Γαζθάινπ Υξήζηνο Αληηπξόεδξνο 2. Θσζηίδεο Γεώξγηνο Κέινο 

3. Γηώγαο Γεκήηξηνο Κέινο   

4. Ηαηξίδνπ Αλαζηαζία Κέινο   

5. ακζάθε Καξία Κέινο   

    

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ αθόκα παξνύζα ε θ. Ιπζίηζθα Καξία, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

ΑΠΟΦΑΗ 61η 

ΘΕΛΑ: ΕΠΘΙΑΘΡΟΠΟΘΗΗ ΣΕΥΜΘΙΩΜ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΩΜ ΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΔΙΑΥΕΙΡΙΗ 

ΣΑ ΤΦΙΣΑΜΕΝΑ ΔΙΚΣΤΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΤ ΔΕ ΕΔΕΑ» 

Ζ Πξόεδξνο πνπ εηζεγείηαη ην ζέκα, ελεκεξώλεη ηα κέιε ηνπ Γ.. όηη κε ηελ ππ’αξηζκ.  2118/6-

04-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Θεληξηθήο Καθεδνλίαο εληάρζεθε ε πξάμε «Πξνκήζεηα 

θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη ηειεδηαρείξηζεο ζηα πθηζηάκελα δίθηπα 

κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο λεξνύ ηεο Γ.Δ. Έδεζζαο» κε θσδηθό ΟΠ 5002863 ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «Θεληξηθή Καθεδνλία 2014-2020».  

Οη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο αλαξηήζεθαλ γηα δεκόζηα δηαβνύιεπζε ζηνλ 

δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΔΖΓΖ, κε ΑΓΑΚ DIΑΒ000002403 θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηακνξθώζεθαλ 

ηα ηειηθά ηεύρε απηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ελζσκαηώλνληαο ηα ζρόιηα ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηε δηαβνύιεπζε, θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’αξηζκ. 17/2018 απόθαζε ηνπ Γ.. 

Ζ ΓΔΤΑ αθνινύζσο αλέζεζε ηελ έξεπλα αγνξάο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ νη πξνδηαγξαθέο απηέο 

ηεξνύληαη από ηθαλό αξηζκό πξντόλησλ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, θξίζεθε 

απαξαίηεην λα βειηησζνύλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε νξηζκέλα ζεκεία, ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη επαξθήο αληαγσληζκόο, ρσξίο θπζηθά λα ππνηηκάηαη ε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ 

Σν Γ.., αθνύ έιαβε ππόςε: 



1. Σελ ππ’αξηζκ. 17/2018 απόθαζή ηνπ 

2. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αγνξάο κε ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΛΟΦΩΜΑ 

Δγθξίλεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο «Πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη ηειεδηαρείξηζεο ζηα πθηζηάκελα δίθηπα κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο λεξνύ ηεο Γ.Δ. Έδεζζαο», όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ ιακβάλνληαο ππόςε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αξηζκό 61/2018 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΟΤ Δ. ΣΑ ΛΕΚΗ ΣΟΤ Δ.. 

 1. ΓΗΩΓΑ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 

 2. ΓΑΘΑΙΟΤ ΥΡΖΣΟ 

 3. ΗΑΣΡΗΓΟΤ ΑΛΑΣΑΗΑ 

ΕΓΡΟΤ ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ 4. ΑΚΑΘΖ ΚΑΡΗΑ 

 

 


