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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                         
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 
 

                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ  77 
 
 

                                        Από  το  15ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ    13-07-2020  
 

 

ΘΕΜΑ:  Παράταση ή μη για το διαγωνισμό του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
Δ.Κ. Ν. Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας». 

 

 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνεδρίασε τακτικά το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας στα 

γραφεία της, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1192/09-07-2020, έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 

όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.1069/80, με παρόντα τακτικά μέλη τους κ.κ. 

1.   ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                     2.  ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         

3.   ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                               4.  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              

5.   ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ                             6.  ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

7.   ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                    8.  ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ       

9.    ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ                            10.  ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  ΜΠΑΡΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ         
                     
Παραβρέθηκε ο  Γ. Διευθυντής της  Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ.  Τριανταφυλλίδης  Πολυχρόνης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 3 & 6 του ν.1069/80. 

Επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Χατζηβασιλείου Ειρήνη ως 

Γραμματέας του Δ.Σ για την τήρηση των πρακτικών.  

Εκτάκτως, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Μαυρίδης Βασίλειος εισηγείται τη συζήτηση εκτός της 

ημερήσιας διάταξης του θέματος: «Παράταση ή μη για το διαγωνισμό του έργου: Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Ν. Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας». 

 Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του ανωτέρου θέματος εκτός της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει στα μέλη του Δ.Σ.  τα εξής: 

 Το με αριθ. πρωτ.: 1179/08-07-2020 έγγραφο της Τεχνικής Εταιρείας «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» με 

Θέμα: «Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών για το Διαγωνισμό του Έργου 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Ν.Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας», με το οποίο 

αιτείται να δοθεί παράταση στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών ίση με το χρόνο που θα μεσολαβήσει από την ανάρτηση της Διακήρυξης του 

Έργου στο ΕΣΗΔΗΣ έως και την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ των παραπάνω 

στοιχείων, ώστε να μπορέσουν όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν επιστημονικά 

τεκμηριωμένες και πλήρεις τεχνικές προσφορές και να διεκδικήσουν με ίσους όρους το Έργο.  

 Την με αριθ. πρωτ.: 1207/13-07-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει 

τα εξής: 
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«Με την με αριθμ. πρωτ. 1179/08-07-2020 επιστολή της, που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ η Τεχνική Εταιρεία «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ», αιτείται 
παράταση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, με την αιτιολογία: 

 Δεν έχει ανάβει στο ΕΣΗΔΗΣ το τεύχος Τροποποιήσεων  - Διορθώσεων της Διακήρυξης ή και των 
λοιπών εγγράφων της Σύμβασης, με βάση το άρθρο 20Α της Διακήρυξης 

 Τα στοιχεία που έχουν ανέβει έως τώρα στο ΕΣΗΔΗΣ κρίνονται ελλιπή, καθώς λείπουν ουσιώδη 
στοιχεία του Φακέλου της Δημόσιας Σύμβασης του Έργου, όπως: 
- η εγκεκριμένη Προμελέτη του Έργου 
- τυχόν υποστηρικτικές μελέτες (π.χ. γεωτεχνική μελέτη) 
- Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
- κτλ 

 
Η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας για τα παραπάνω είναι η εξής: 
1) Δεν ανέβηκε στο ΕΣΗΔΗΣ το Τεύχος Τροποποιήσεων – Διορθώσεων διότι δεν υπήρξαν 

Τροποποιήσεις – Διορθώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20Α της Διακήρυξης. 

2) Στο ΕΣΗΔΗΣ έχουν ανέβει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στα πρότυπα Τεύχη 

Δημοπράτησης της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με τα οποία συντάχθηκε η παρούσα Διακήρυξη, στο άρθρο 

2 της οποίας αναφέρονται τα έγγραφα της σύμβασης. 

Στα εν λόγω Τεύχη υπάρχει αναρτημένη τόσο η γεωτεχνική μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) όσο και η ΑΕΠΟ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 
Σημειώνουμε ότι η προμελέτη δεν αποτελεί συμβατικό τεύχος και ως εκ τούτου δεν αναρτήθηκε εξ 
αρχής καθότι ουδόλως επηρεάζει τη διαμόρφωση των προσφορών των διαγωνιζομένων.  
Θεωρώντας ότι με το έγγραφο σας ζητάτε την προμελέτη ως συμπληρωματική πληροφορία 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 της διακήρυξης, αναρτάται η προμελέτη στο ΕΣΗΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΟ. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και για λόγους ισοτιμίας και τήρησης των όρων του υγιούς 
ανταγωνισμού, δεν προκύπτει ανάγκη παράτασης στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών». 
 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν επί του θέματος. 

 

             

              ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη του: 

 Τις διατάξεις του  Ν.1069/80 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

 Την  με αριθ. πρωτ.: 1179/08-07-2020 επιστολή της Τεχνικής Εταιρείας «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ» 

 Την με αριθ. πρωτ.:  1207/13-07-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

                                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Απορρίπτει το αίτημα της Εταιρείας «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» για παράταση στην ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, για το διαγωνισμό του έργου «Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Ν. Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 1207/13-07-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΟ, δεδομένων μάλιστα των 

υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η ΔΕΥΑΟ, με την ένταξη του έργου σε συγχρηματοδοτούμενο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πρόγραμμα, για ολοκλήρωση των διαδικασιών διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου, εντός 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που δεν μετατίθεται. 

 

   

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε & αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ακριβές  αντίγραφο                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ο.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

 

 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

ΑΔΑ: Ψ9ΖΡΟΡΥΤ-ΤΕΚ
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