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                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 
Από το πρακτικό  9/2020 της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ. 
Σήμερα στις  15  Ιουνίου   2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑΠ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας  , μετά από την αρ. 
1483/9-6-20 πρόσκληση του Προέδρου της κ. Φώτη Ζέρβα  , για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
 
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ    
 

 
1 

Φώτιος  Ζέρβας  
 
 8 

Παγγές Νικόλαος  

2 Ιωάννης Δαρδαμάνης – Αντιδήμαρχος  
(αναπλ. της κας Αθηνάς Κωνσταντάκη)  
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Αθανάσιος Ανωγιάτης  

3 Δήμητρα Ραβανού  10 Λάμπρος Βασιλείου  

4 Δημήτριος Παππάς   

5 Γρηγόριος Κουμπής (αναπλ. κ. Λεωνίδα 
Αργυρού) 

  

6 Παύλος Σαραμπασίνας    

7 Πηνελόπη Παππά    

       
            ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1 Δημήτριος Καραμανίδης    

         
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία (καθόσον σε σύνολο έντεκα μελών οι δέκα ήταν 
παρόντες), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. 
    

Θέμα 3ο : «Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του έργου: 
                   ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΑΣΗ Β΄»  
 
Αρ. Απόφασης :  54/2020 

ΑΔΑ: Ω3ΩΩΟΛ78-ΒΦΛ



 
Εισάγεται το θέμα από τον Γεν. Δ/ντή, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην εισήγηση 
της Τ.Υ. της υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ και συγκεκριμένα ανέφερε:  
 

Σε συνέχεια των : 

 Υπ. αριθμ. 106/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ με ημερομηνία 23/12/2019 και 
ΑΔΑ 6ΜΨΝΟΛ78-Η7Κ περί έγκρισης αναθεωρημένου τεύχους διακήρυξης και 
όρων δημοπράτησης, καθώς και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΑΣΗ Β. 

 Α.π. 713/21-2-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ 20PROC006325466 του έργου ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΦΑΣΗ Β με α/α 
συστήματος 86995. 

 Υ.π. αριθμ. 29/2020 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ με ημερομηνία 27/3/2020 και 
ΑΔΑ 6ΘΤΑΟΛ78-Τ94 περί αναβολής αποσφράγισης των προσφορών του 
διαγωνισμού ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΑΣΗ Β μέχρι νεωτέρας. 

 Α.π. 14178 ΕΞ 2020 – ΥΨηΔ 03/06/2020 του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων δημόσιας 
διοίκησης περί διακοπής του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ από 12 
έως και 22 Ιουνίου του 2020 

 Την εξέλιξη της πανδημίας και τη συνέχιση χορήγησης αδειών ειδικού σκοπού 
μέχρι 26/6/2020 που δυσχεραίνει τη συγκρότηση της 7μελούς επιτροπής, 
 

Εισηγούμαι στο ΔΣ της ΔΕΥΑΠ να οριστεί ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών για το έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΦΑΣΗ Β» η Τρίτη 30/6/2020 ώρα 
9:00 π.μ. και η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου 
Πρέβεζας την ίδια ημέρα.  
Για τον ορισμό της νέας ημερομηνίας ισχύει το άρθυρο 18 της Διακήρυξης του 
έργου,στο οποίο αναφέρεται : «Αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν 
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει 
υποβοληθεί καμία προσφορά ή αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 
μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία», πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και 
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, 
καθώς και στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να 
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων».  
Υπενθυμίζεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία προσφορών είχε οριστεί η 23η Μαρτίου 
2020 και ώρα 9:00 π.μ. , ενώ η ημερομηνία αποσφράγισης ήταν η 31η Μαρτίου 2020 και 
ώρα 9:00π.μ.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως αναθέτουσα αρχή, καλείται να ορίσει τη νέα ημερομηνία 
αποσφράγισης των προσφορών του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΦΑΣΗ Β». 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε τα Μέλη  να τοποθετηθούν επί του θέματος.  
Όλα τα μέλη του Δ.Σ. συμφωνούν με την εισήγηση της υπηρεσίας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΩΩΟΛ78-ΒΦΛ



   Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την  
Εισήγηση της υπηρεσίας και σύμφωνα και με το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου,  
 
   Αποφασίζει ομόφωνα, 
 
Ορίζει ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΦΑΣΗ Β΄» , προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), το οποίο 
είνται ενταγμένο στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι , την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 (30-6-
2020) και ώρα 9:00 ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού που θα συνεδριάσει στα 
γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου Πρέβεζας.  
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, καθώς και 
στα Μέλη της Επιτροπής διαγωνισμού.  

 
   Σε πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.  
     
          Ο Πρόεδρος           Τα Μέλη  
                                                                                  
        ΦΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ                              
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω3ΩΩΟΛ78-ΒΦΛ
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