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                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 
Από το πρακτικό  5/2020 της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ. 
Σήμερα στις 27 Μαρτίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνεδρίασε το 
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, σε εκ περιφοράς συνεδρίαση, λόγω των έκτατων μέτρων για την 
προστασία από τον covid-19, μετά από την αρ.1027/24-3-20  πρόσκληση του 
Προέδρου της κ. Φώτη Ζέρβα  , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.  
 
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
 

1 Φώτιος Ζέρβας  8  Παύλος Σαραμπασίνας 

2 Δημήτριος Καραμανίδης 9 Λάμπρος Βασιλείου 

3 Νικόλαος Παγγές     

4 Αθηνά  Κωνσταντάκη   

5 Δήμητρα Ραβανού    

6 Δημήτριος Παππάς    

7 Πηνελόπη Παππά    

       
            ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1 Λεωνίδας Αργυρός     

2 Αθανάσιος Ανωγιάτης     

 
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απέστειλε με mail  την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, σε όλα τα Μέλη του Δ.Σ. καθώς και τις εισηγήσεις των θεμάτων και 
γνωστοποίησε στα Μέλη του Δ.Σ., ότι αφού μελετηθούν και δοθούν οι απαραίτητες 
εξηγήσεις από τους εισηγητές, στη συνέχεια θα ψηφίσουν με απαντητικό mail. 
Εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απεστάλη και εισήγηση για το παρόν 
θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.           
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία (καθόσον σε σύνολο έντεκα μελών οι εννέα 
απάντησαν , σύμφωνα με τα mail που απεστάλησαν) για κάθε θέμα ξεχωριστά.  
 

ΑΔΑ: 6ΘΤΑΟΛ78-Τ94



   

Θέμα ΕΗΔ : «Αναβολή αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του έργου: 
                       ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΦΑΣΗ Β΄»  
 
Αρ. Απόφασης : 29/2020 
 
   Σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, η αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών  του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΦΑΣΗ Β΄», δεν είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί, λόγω αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού, λόγω 
των εκτάκτων μέτρων  και θα πρέπει να αναβληθεί μέχρι νεωτέρας.  
Το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δ.Σ. αφού ενημερώθηκε σχετικά από την υπηρεσία και λαμβάνοντας υπόψη:  

 Την Απόφαση αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 
περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού covid-19 / 22-3-2020ΦΕΚ  986 τ. B΄ 

 Την πράξη Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, 
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκηση/20-3-20 ΦΕΚ 68 τ. Α΄ 

 Το ότι δεν είναι δυνατή η απαρτία των επτά (7) μελών της επιτροπής για την 
αποσφράγιση του διαγωνισμού με α/α 86995 στο ΕΣΗΔΗΣ, οπότε και προκύπτει 
αδυναμία αποσφράγισης του διαγωνισμού, 

 
   Αποφασίζει ομόφωνα, 
 
Την αναβολή της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού του  
έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΦΑΣΗ Β΄» με α/α 86995 μέχρι νεωτέρας.  
Η νέα ημερομηνία θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου.  
 
   Σε πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως  
ακολουθεί.  
     
          Ο Πρόεδρος           Τα Μέλη  
                                                                                  
        ΦΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ                              
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