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                         Α Π Ο  Π Α  Μ Α  
 
Από ην πξαθηηθό  6/2022 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠ. 
ήκεξα ζηηο  20 Απξηιίνπ  2022, εκέξα Σεηάξηε   θαη ώξα 12:00 κ.κ. 
ζπλεδξίαζε εθηάθησο  ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠ, ζην Γεκαξρείν δηα δώζεο γηα ηα 
εκβνιηαζκέλα Μέιε ηνπ Γ.. θαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο γηα ηα ππόινηπα 
Μέιε,κεηά από ηελ ππ΄ αξηζκ. 1395/19-4-2022  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο θ. Φώηε Εέξβα  , γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
 
     ΠΑΡΟΝΣΔ  
 

1 Φώηηνο Εέξβαο    

2 Λεσλίδαο Αξγπξόο    

3 Ησάλλεο Γαξδακάλεο     

4 Νίθνο Παγγέο    

5 Γήκεηξα Ραβαλνύ    

6 Γεώξγηνο αξηάλνγινπ    

7 Λάκπξνο  Βαζηιείνπ     

       
            ΑΠΟΝΣΔ  

 

1 Γεκήηξηνο Παππάο  2 Πελειόπε Παππά  

3 Αζαλάζηνο Αλσγηάηεο 4 Παύινο αξακπαζίλαο  

          
  Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία  ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θήξπμε ηελ 
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο κε ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ  
ζπδεηείηαη εθηάθησο ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο.  
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 

Θέκα 1ο:    : «Αθύρωζε ηοσ δηαγωληζκού : Βειηίωζε – εθζσγτροληζκός  

                       σποδοκώλ ύδρεσζες ΓΔ Πρέβεδας, κε θαηαιεθηηθή  

                       εκεροκελία σποβοιής προζθορώλ 29 – 4 – 2022»   

 

Αρηζκός Απόθαζες  : 51/2022 
 
    Ο Πξόεδξνο  ηνπ Γ..  αλέθεξε όηη ην Γ.. ζπλεδξηάδεη εθηάθησο γηα ην 
παξαπάλσ ζέκα, ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, θαζόζνλ ε θαηαιεθηηθή 
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εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ην  δηαγσληζκό ηνπ έξγνπ ηνπ 
ζέκαηνο,  είλαη ε  29-4-2022.  
  ηε ζπλέρεηα ν θ. Γ/ληήο εηζεγνύκελνο ην ζέκα αλαθέξζεθε ζηελ εηζήγεζε 
ηεο θαο ηαπξνύιαο  Ζιηνπνύινπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ζα πξέπεη ην Γ.. 
λα απνθαζίζεη ηελ αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ πνπ είλαη ε 29-4-2022.  
Ο δηαγσληζκόο  πξέπεη λα αθπξσζεί θαη λα επαλαιεθζεί εθ λένπ κε λέα 
απόθαζε ηνπ Γ.., επεηδή δελ ππάξρνπλ ζηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ ε 
γλσκνδόηεζε από ην ηερληθό πκβνύιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκώλ, 
θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 
ην Ν. 4782/2021.  
 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θάιεζε ηα Μέιε  λα απνθαζίδνπλ ζρεηηθά.  
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε   ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο 
θαη ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ,  
 
   Αποθαζίδεη οκόθωλα, 
 
Α. Σελ αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν : « Βειηίσζε –  εθζπγρξνληζκόο  
ππνδνκώλ ύδξεπζεο ΓΔ Πξέβεδαο», κε α/α ΔΖΓΖ (γηα δεκόζηα έξγα θαη 
κειέηεο) 187493 θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ 29-4-
2022, ιόγσ κε ύπαξμεο γλσκνδόηεζεο από ην Σερληθό πκβνύιην ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείο, θαηά νξηδόκελα ζην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
Β. Ζ δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο 
ΓΔΤΑΠ θαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ηε λνκνζεζία πεξί 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
 

     Αυού αναγνώστηκε το πρακτικό αστό σπογράυεται ως 
ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΚΔΙΖ 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΓΔΤΑΠ 

 

                                            ΦΩΣΗΟ ΕΔΡΒΑ 
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