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Προς: 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Υπ’ όψιν Νομίμου 

Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης Νικόλαος 

Στάθης

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για 

τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε 

επίπεδο περιοχής και καταναλωτή» με Κωδικό ΟΠΣ 5001687 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τη με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η 
Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418_final/23.01.2020 (3η 
Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020)8553_final/27.11.2020 
(5η Αναθεώρηση ΕΠ)  Αποφάσεις.

3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) Υπουργικής Απόφασης με 
τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) 
Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 
- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων»”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο 
Εγχειρίδιο Διαδικασιών του.

5. Τη με αρ. πρωτ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) Υπουργική Απόφαση αναδιάρθρωσης 
της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 
459/18.05.2015 Υπουργικής Απόφασης “Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
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ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14” (ΦΕΚ 
981/Β/28.05.2015)».

6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και 
ειδικότερα το Άρθρο 4, Παράγραφος 1.

7. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το Άρθρο 3.

8. Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων».

9. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ/79473/30.12.2014 Υπουργική Απόφαση για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου και 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

10. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων 
των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν.

11. Τη με αριθ. πρωτ. οικ 2572/ 07.03.2016 πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14, 
κωδικός πρόσκλησης 14.29.14.1 (κωδικός ΟΠΣ 1407, ΑΔΑ: ΩΗ6Θ4653Ο7-ΤΚΣ) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

12. Τη με αριθ. πρωτ. οικ.2860/5-4-2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο 
δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με 
εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή» με κωδ ΟΠΣ 5001687 στο Ε.Π. 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Το από 01-12-2020 Τεχνικό Δελτίο Πράξης με ID: 220055 - έκδοση 4 0.
14. Τη με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5691/03-06-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ/ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την τροποποίηση της ενταγμένης πράξης «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο 
ύδρευσης των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή 
μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή», κωδ ΟΠΣ 5001687 στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020.

Αποφασίζει 
την τροποποίηση της Πράξης «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για τη 

βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο 

περιοχής και καταναλωτή» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»  του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5001687
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40105266
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
H προτεινόμενη πράξη αφορά στην Επέκταση υπάρχοντος τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των 
μεγάρων, για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και 
χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή. 
Συγκεκριμένα η επέκταση του τηλεμετρικού συστήματος θα υλοποιηθεί εφαρμόζοντας
ένα Αυτοματοποιημένο σύστημα Ανάγνωσης των μετρήσεων (drive-by AMR, Automated
Meter Reading) που θα συνοδεύεται από αντίστοιχο Λογισμικό Αυτόματης καταχώρησης
των μετρήσεων και αυτοματοποιημένα λογισμικά υποσυστημάτων τιμολόγησης και πληροφόρησης του πολίτη.

Το προς εγκατάσταση σύστημα Αυτόματης Ανάγνωσης Δεδομένων (Automatic Meter Reading, AMR) 
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προορίζεται για τη μέτρηση του παρεχόμενου πόσιμου νερού σε καταναλωτές του Δήμου στις περιοχές και τις 
θέσεις που έχουν επιλεχθεί. Συγκεκριμένα το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ανάγνωσης θα εφαρμοστεί σε 
επιλεγμένους τομείς (υποζώνες) του εσωτερικού δικτύου, καλύπτοντας έτσι και τις τρεις ζώνες πίεσης. Η
εφαρμογή θα γίνει σε πλήθος περίπου 5.000, εκ των 10.000, νέων υδρομέτρων που
εγκαθίστανται στα πλαίσια της Πράξης: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ». Οι τεχνικές προδιαγραφές των υδρομέτρων είναι συμβατές με την
προτεινόμενη τεχνολογία τηλεμετρίας και καθιστούν ασφαλή την επεκτασιμότητα του
υφιστάμενου συστήματος μέτρησης.

Τέλος το σύστημα θα προάγει τη διασφάλιση της ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης των
πολιτών ενώ παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης τους, μέσω
κατάλληλων ιστοτόπων που θα δημιουργηθούν. Οι ενταγμένοι στο σύστημα καταναλωτές θα έχουν την 
δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης μέσω ειδικά παρεχόμενης ιστοσελίδας τόσο για τις συνολικές 
καταναλισκόμενες από αυτούς ποσότητες νερού όσο και για το προφίλ της κατανάλωσής τους κατά τη διάρκεια 
του χρόνου, ενώ θα ενημερώνονται αυτόματα για τυχόν διαρροές εντός του χώρου ευθύνης τους, υπερβολικές 
καταναλώσεις, θραύσεις των εσωτερικών υδραυλικών τους δικτύων, κλπ.
5. Παραδοτέα πράξης: 
 Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

•?Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος
Αυτόματης Ανάγνωσης Ενδείξεων Μετρητών (AMR- Automated Meter Reading) σε
4.970 θέσεις μέσω εγκατάστασης πρόσθετης διάταξης σε υπάρχοντες
υδρομετρητές που διαθέτουν την δυνατότητα αναβάθμισης σε σύστημα AMR, με
σκοπό την επέκταση του τηλεμετρικού συστήματος σε επίπεδο περιοχής και
καταναλωτή. Μέσω των θέσεων αυτών θα συλλέγονται αυτόματα οι μετρήσεις από
τους εγκατεστημένους υδρομετρητές, αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια των μετρήσεων
για την Υπηρεσία, εξαλείφοντας τα λάθη κατά την καταμέτρησης, μειώνοντας
σημαντικά τον χρόνο και το κόστος της διαδικασίας καταμέτρησης

•?Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα) στον Κεντρικό Κόμβο όπου θα μεταφέρονται και θα
επεξεργάζονται τα συλλεγόμενα δεδομένα. Περιλαμβάνονται το κυρίως λογισμικό
Ανάγνωσης και Επεξεργασίας του Συστήματος Αυτόματης Ανάγνωσης και τα
Λογισμικά Υποσυστήματα που αφορούν σε λειτουργίες όπως η πληροφόρηση του
πολίτη, οι διαδικασίες τιμολόγησης, οι συντηρήσεις κ.ά.

•?Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

•?Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και
χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την
ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με
ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα
οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και

•?Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση
προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα
αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, 
εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

CO18
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες ύδρευσης

Άτομα Δεν εφαρμόζεται 29.640,00

T4468
Πλήθος παρεμβάσεων για την 
αντιμετώπιση των διαρροών δικτύων 
ύδρευσης

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 1,00
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/02/2019.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2023. 

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 25/11/2020. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Παράταση της ημερομηνίας λήξης της πράξης έως 30-06-2023 σύμφωνα με την παράταση της σύμβασης.
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό 
χωρίς ΦΠΑ 747.770,00 747.770,00 Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ 179.464,80 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 927.234,80 747.770,00 

ΣΥΝΟΛΑ 927.234,80 747.770,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 927.234,80
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 927.234,80

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 747.770,00 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται 
σε  927.234,80 € 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣΣΑ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟ

Σ (που 
συνεχίζει να 
πληρώνει 

την πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751 2018ΣΕ27510090 NAI  927.234,80 



 Ευρωπαϊκή Ένωση 
     
Ταμείο Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ: 5001687 (Κωδ. Απόφασης:4357) Σελίδα 5

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό. 

Το επιλέξιμο ποσό  δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 747.770,00 €. 

Η διαφορά οφείλεται σε Mη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας δ’ του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΦΠΑ) 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα 

με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής,  καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, 

όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την 

παρούσα. 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ / ο ΕΦ 

επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

 Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα

2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Διαφορών, 

Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ (sec.erdf_cf@mnec.gr)

2. Μονάδες A, ΒΠ3, ΦΕ3.11.5001687 
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