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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
 

 
 

10ης    Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής  
  Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λαμίας. 

 
     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ     Μ Ε Λ Η 
               Παρόντα   Απόντα 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ    Ι. Ρούλιας        Δ. Συλεούνης  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ   Β. Νταφλούκας       Ευγ. Οικονόμου 
               Αικατ. Χριστοδούλου  Ι. Λούκας 
               Ευάγ. Μπαμπουκλής 
               Δ. Μάγκας  
         
Στη Λαμία & στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας σήμερα την 19η του 

μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λαμίας μετά από την με αριθ. πρωτ. 5304/Ε/19-9-2017 
πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής, Δημάρχου Λαμίας, που κοινοποιήθηκε 
στο κάθε μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 
και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία εφόσον ήταν παρόντα 6 μέλη 
σε σύνολο 9, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη του Συμβουλίου για να 
συζητήσουν και πάρουν αποφάσεις. 

 
 ΘΕΜΑ :  Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για 
την : «Προμήθεια συστημάτων συνεδριάσεων, παρουσιάσεων και 
εποπτικής λειτουργίας – εγκατάσταση στο νέο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας». 

 
    Αριθ. Απόφασης                      233 

 
 Ο Διευθυντής που εισηγείται το θέμα θέτει υπόψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου:  

1) Την προηγηθείσα απόφαση 147/15-6-2017 του Δ.Σ. έγκρισης των 
τευχών και των όρων δημοπράτησης για την : «Προμήθεια συστημάτων 
συνεδριάσεων, παρουσιάσεων και εποπτικής λειτουργίας – εγκατάσταση στο νέο 
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κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας», προϋπολογισμού 59.700,00 € πλέον Φ.Π.Α., ο 
διαγωνισμός για την οποία έχει ορισθεί στις 22-9-2017. 

2) Η υπ’ αριθ. 5250/15-9-2017 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «BON 
STUDIO – A.E.B.E.» κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και ειδικότερα κατά 
του όρου που προβλέπει την προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους 
πιστοποιητικού ασφαλείας ISO 27001 για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

3) Το από 19-9-2017 Πρακτικό Αξιολόγησης της Ένστασης από την 
αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο, παρότι αναγνωρίζεται ότι ορθά ζητείται 
στη διακήρυξη η προσκόμιση του πιστοποιητικού ISO 27001 από τους 
διαγωνιζόμενους, στα υπόλοιπα τεύχη η ανάγκη αυτή δεν καθίσταται σαφής και 
δεν είναι ευδιάκριτη, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο νομικών εμπλοκών από 
ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές. Τούτου δοθέντος η Επιτροπή προτείνει 
να γίνει δεκτή η ένσταση 5250/15-9-2017 της «BON STUDIO – A.E.B.E.» και να 
ματαιωθεί ο διαγωνισμός της 22-9-2017. 

4) Το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 
Μετά τα παραπάνω ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ :  
Να γίνει δεκτή η ένσταση 5250/15-9-2017 της εταιρείας «BON STUDIO – 

A.E.B.E.» για την διακήρυξη του διαγωνισμού : «Προμήθεια συστημάτων 
συνεδριάσεων, παρουσιάσεων και εποπτικής λειτουργίας – εγκατάσταση στο νέο 
κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» και να ματαιωθεί ο διαγωνισμός της 22-9-2017. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από 
διαλογική συζήτηση 
   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         ομόφωνα 

Να γίνει δεκτή η ένσταση 5250/15-9-2017 της εταιρείας «BON STUDIO – 
A.E.B.E.» για την διακήρυξη του διαγωνισμού : «Προμήθεια συστημάτων 
συνεδριάσεων, παρουσιάσεων και εποπτικής λειτουργίας – εγκατάσταση στο νέο 
κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» και να ματαιωθεί ο διαγωνισμός της 22-9-2017. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ       Β. Νταφλούκας, Ι. Ρούλας,  
    ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ        Αικ. Χριστοδούλου,Ευάγ. Μπαμπουκλής, 
           Δ. Μάγκας. 

 
 

 
 

Σωστό αντίγραφο πρακτικών 
 

Λαμία  20   -   9   -   2017 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 
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