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     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  

 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2022 

 

Αριθμ. Απόφ. : 66/2022 
 

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφαση για παράταση υποβολής προσφορών στη διαδικασία 
του διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για την μείωση 
του ποσοστού μη τιμολογούμενου νερού». 
 

      Στη Χαλάστρα σήμερα, την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Δήμου Δέλτα που εδρεύει στη Χαλάστρα, συνήλθε σε συνεδρίαση δια περιφοράς κατά τις 
προβλέψεις του εδαφίου 5 του Άρθρου 74 του Νόμου 4555/2018  το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με ο οποίο : «5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή 
μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης» και σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το 
διάστημα από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022  
και ώρα 06:00» (1099/11-03-2022 ΦΕΚ / Β΄ ΤΕΥΧΟΣ), άρθρο 1, παράγραφος 10, ύστερα από την 
με αριθμό 3117/15.03.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.  
     
      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού στο σύνολο των έντεκα (11) μελών, 
βρέθηκαν παρόντα τα έντεκα (11). 
 

Παρόντες Απόντες 
1. Σταματάκης Σπυρίδων, διά τηλεφώνου   
2. Βαλάρης Θεόδωρος, διά τηλεφώνου   
3. Δουζδαμπάνης Κωνσταντίνος, διά τηλεφώνου 

 

4. Αλμπάνης Θεοφάνης, διά τηλεφώνου  

5. Καμανάς Δημήτριος, διά τηλεφώνου   
6. Αντωνιάδης Αντώνιος, διά τηλεφώνου  

7. Μητολίδης Σωτήριος, διά τηλεφώνου  

8. Λουμπούτης Κωνσταντίνος, διά τηλεφώνου  

9. Πιάρας Αστέριος, διά τηλεφώνου  

10.  Καραπαύλου Σοφία, διά τηλεφώνου  

11.  Παπαδράγκα Ευαγγελία, διά τηλεφώνου  
 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ - Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. 
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Για τη συνεδρίαση ενημερώθηκαν ο Ασκών καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή κ. 
Γεώργιος Πολίτης και ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος 
Παπαοικονόμου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 
Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης παραβρέθηκε η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δήμου Δέλτα κα. Βασιλική Τσιαΐρη.  
 
Ο Πρόεδρος ανέφερε το κατεπείγον την συνεδρίασης, προκειμένου η Επιχείρηση να 

ανταποκριθεί σε υπάρχοντες χρονικούς περιορισμούς, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 74 του 
Ν.4555/2018 και εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός της ημερήσιας διάταξης, ενημερώνει τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη: 
 

 την με αριθμό 233/2021 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΛΕΛΤΑ (ΑΔΑ: 6Δ0Τ4651Μ6-ΗΔΦ) με 
την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ» 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 

επιπλέον: 
 
1) υπ’ αριθ. πρωτ.:  2651/21-02-2022 αίτημα παράτασης υποβολής προσφορών της εταιρείας Ν&Κ 
ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, το οποίο στις  21/02/2022 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό Αριθμό: 155924 
 
2) υπ’ αριθ. πρωτ.: 2756/28.02.2022 αίτημα παροχής διευκρινίσεων της εταιρείας Ν&Κ 
ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, το οποίο υποβλήθηκε  στις  28/02/2022 μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό Αριθμό: 155924. 
 
3) υπ’ αριθ. πρωτ.: 2931/08.03.2022 αίτημα παροχής διευκρινίσεων της εταιρείας INDAQUA, το 
οποίο υποβλήθηκε στις  07/03/2022 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με συστημικό Αριθμό: 155924  
 
4) υπ’ αριθ. πρωτ.: 2932/08.03.2022 αίτημα παροχής διευκρινίσεων της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Α.Ε., το οποίο υποβλήθηκε στις  07/03/2022 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό Αριθμό: 155924  
 
και δεδομένου ότι: 
 

• οι αιτήσεις διευκρινήσεων των εταιρειών ζητήθηκαν εγκαίρως από τους οικονομικούς 
φορείς ήτοι έως την 07.03.2022, δηλαδή δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταλυτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 22.03.2022, 

 
 το πλήθος των ερωτημάτων που κατέστησε αδύνατη την συγκέντρωση του συνόλου των 

απαντήσεων κατά το χρόνο που ορίζεται από την Πρόσκληση,  
 

• το πλήθος των απαντήσεων επί των διευκρινήσεων ενδεχομένως δυσχεραίνει τους 
οικονομικούς φορείς ως προς την έγκαιρη και άρτια σύνταξη των προσφορών τους, 

 
• η παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών θα συμβάλει στην ανάπτυξη 

ανταγωνισμού για την διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου. 
 
 
Προτείνεται  η παράταση της προθεσμίας λήξης της υποβολής των προσφορών ως ακολούθως: 
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 Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8 

Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μμ 
 

 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12 
Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ 

 

Σημειώνεται ότι στις 15 Μαρτίου 2022 μας κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ προδικαστική 
προσφυγή κατά της διακήρυξης. 
 
Το  Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις της 
σχετικής νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Την έγκριση, για την παράταση υποβολής προσφορών στη διαδικασία του διαγωνισμού 

με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για την μείωση του ποσοστού 
μη τιμολογούμενου νερού» ως ακολούθως: 

 Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8 
Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μμ 

 
 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12 

Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ 
 

2. Την ανάθεση των περαιτέρω στον Πρόεδρο και την Υπηρεσία. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2022 

 
 
 

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε:  
 
 
(Ακολουθούν υπογραφές) 

 
 

    Ακριβές απόσπασμα 
                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα 
 
 
 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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