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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
 

7ης    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   Ευγ. Οικονόμου        
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ               Β. Νταφλούκας   Ι. Λούκας 
       Δ. Συλεούνης  

      Αικατ. Χριστοδούλου  
      Ευάγ. Μπαμπουκλής 
      Δ. Μάγκας 
 
Στη Λαμία & στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας σήμερα την 11η του 

μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λαμίας μετά από την με αριθ. πρωτ. 2747/Ε/10-5-2018 
πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής, Δημάρχου Λαμίας, που κοινοποιήθηκε 
αυθημερόν λόγω του κατεπείγοντος στο κάθε μέλος του σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1069/80 και αφού διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον ήταν παρόντα 7 μέλη σε σύνολο 9, ο κ. Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη του Συμβουλίου για να συζητήσουν και πάρουν 
αποφάσεις. 

 
 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση ημερομηνίας προθεσμίας παραλαβής 
προσφορών για την : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. 
Λαμίας». 
 

    Αριθ. Απόφασης                      104 
 

 Ο Διευθυντής που εισηγείται το θέμα θέτει υπόψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου:  
 1. Την απόφαση 51/2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., έγκρισης της μελέτης και 
των τευχών διακήρυξης της πράξης : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού 
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στην Ε.Ε.Λ. Λαμίας» και της διενέργειας του διαγωνισμού με δημόσιο διεθνή 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με την 
οποία η δημοπράτηση της πράξης ορίσθηκε για την 30-5-2018. 
 2. Το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά αιτήματα που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ενδιαφερομένων εταιρειών για συμμετοχή στο 
διαγωνισμό, με τα οποία αφ’ ενός αιτούνται την επί τόπου αυτοψία και εξέταση της 
Ε.Ε.Λ. και των τεχνικών χαρακτηριστικών της και αφ’ ετέρου ζητούν πληθώρα 
διευκρινίσεων και επεξηγήσεων καθώς και κατασκευαστικών στοιχείων των 
διαφόρων φάσεων εκτέλεσης των έργων. Επίσης ζητείται από εταιρεία και σχετική 
παράταση στην προθεσμία παραλαβής των προσφορών, με επίκληση του 
περιορισμένου χρόνου για την επαρκή τεκμηρίωση της προσφοράς της. 
 3. Το γεγονός ότι η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. συναινεί στην ικανοποίηση του 
υποβληθέντος αιτήματος, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους 
ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφορών και συνεπώς να αυξηθεί ο 
ανταγωνισμός. Η Τ.Υ. θεωρεί ως εύλογο χρόνο παράτασης τις 28 ημέρες, δηλαδή 
τον ορισμό νέας ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών την 27η Ιουνίου 2018 
αντί της 30ης Μαΐου 2018. 
 Μετά τα παραπάνω ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 

Η τροποποίηση της απόφασης 51/2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ως προς 
την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών για την ανάδειξη 
αναδόχου για την : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. 
Λαμίας» με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και τον ορισμό ως νέας 
καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών την 27η Ιουνίου 2018 και 
ίδια ώρα. 

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

Την τροποποίηση της απόφασης 51/2018 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ως προς 
την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών για την ανάδειξη 
αναδόχου για την : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. 
Λαμίας» με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και τον ορισμό ως νέας 
καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών την 27η Ιουνίου 2018 και 
ίδια ώρα. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

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

 
 

Σωστό αντίγραφο πρακτικών 
Λαμία  11   -   5   -   2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ   
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