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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

3ης 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 I. Ρουλιας 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ Δ. Συλεουνης 

Β. Νταφλουκας 
Ευγ. Οικονόμου 
Αικατ. Χριστοδουλου 
Ευάγ. Μπαμπουκλής 
Δ. Μάγκας 
Κ. Μπέλλης 

Στη Λαμία & στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας σήμερα την 12η του 
μηνός Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λαμίας μετά από την με αριθ. πρωτ. 1465/Ε/12-3-2018 
πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής, Δημάρχου Λαμίας, που κοινοποιήθηκε 
στο κάθε μέλος του συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 
και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία εφόσον ήταν παρόντα όλα τα 
μέλη, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη του Συμβουλίου για να συζητήσουν 
και πάρουν αποφάσεις. 

ΟΕΜΑ : Ακύρωση του προγραμματισμένου για την 12-3-2018 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο : «Έργα 
αποκαταστάσεων και επισκευών οδοστρωμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» και 
καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του. 

Αριθ. Απόφασης 47 

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

1. Την με αρ. 305/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την οποία 
εγκρίθηκε η ηλεκτρονική διακήρυξη για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 
«Έργα αποκαταστάσεων και επισκευών οδοστρωμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» και 

ι 
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καθορίστηκε η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 12-
3-2018. 

2. Ότι για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή 
προσφορών κατά την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. 

3. Το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης όπου αναφέρεται ότ ι : «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 υποβληθεί καμία 
προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται 
σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα. 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 του αναθέτοντα φορέα, νννννν. αθγθΐθίτιΐθβ.στ, καθώς και 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, της πύλης 
νννννν.ρΓοηιίίήθυδ.ς/ον.στ 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». 

Μετά τα παραπάνω ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 
Ο καθορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Έργα 
αποκαταστάσεων και επισκευών οδοστρωμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» σύμφωνα 
με το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου την 20-3-2018 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από 
διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα 
Καθορίζει νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Έργα αποκαταστάσεων και 
επισκευών οδοστρωμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας» σύμφωνα με το άρθρο 18 της 
αναλυτικής διακήρυξης του έργου την 20-3-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. 

( 

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως 
ακολουθεί: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
I. Ρούλιας, Δ. Συλεούνης, Β. Νταφλούκας, 
Ευγ. Οικονόμου, Αικ. Χριστοδούλου, 
Κ. Μπέλλης, Ευάγ. Μπαμπουκλής, 
Δ. Μάγκας 

Σωστό αντίγραφο πρακτικών 
Λαμία 12 - 3 - 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 
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