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       ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ       
    ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ        

Λ Α Μ Ι Α Σ         
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 
 
 

 
Από το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λαμίας. 
 

Στη Λαμία σήμερα την 21η του μήνα Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 
13.00΄ το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Λαμίας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από την με αριθ. πρωτ. 7805/Ε/21-12-
2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 και αφού διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρεθήκαν 
παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Λόγω του κατεπείγοντος η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγ. 2 του Ν.1069/80.  

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι τοποθετήθηκαν επί των θεμάτων και ψήφισαν θετικά 
επ’ αυτών στο e-mail : info@deyalamias.gr και με τηλεφωνική επικοινωνία στη 
Γραμματέα του Δ.Σ.: τηλέφωνο 2231032950, είτε στο FAX: 2231045015, μέχρι την 
ορισθείσα ώρα της συνεδρίασης, ήτοι 

   
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ            Μ Ε Λ Η 
             Παρόντα      Απόντα 

  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ Ρίζος Δημήτριος         ---------------- 
              Μπεσλεμές Δημήτριος   
     Αργυρίου Δημήτριος     
     Κερπινιώτης Κων/νος 
     Σταυρογιάννης Νικόλαος 

    Ρούλιας Ιωάννης 
    Θανασούρα Δήμητρα 
    Γαλατά Παναγιώτα 
    Νιάφα Γρηγορία 
    Διαμαντόπουλος Νικόλαος 
   

Αριθ. Απόφασης                        310 
 
 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αριθμό 254/2021 απόφασης. 
 

 Ο Διευθυντής θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:  
1. Τον Ν. 4412/2016 
2. Την με αριθμό 254/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την οποία εγκρίθηκε η 

ηλεκτρονική διακήρυξη του έργου: "Διευθέτηση μυλαύλακα – αντιπλημμυρική προστασία και 
πολεοδομική αναβάθμιση (δράση ΟΣΒΑΑ Δ. Λαμιέων" όπου ορίσθηκε, στο άρθρο 18 αυτής, 
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ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 20-12-2021 και ώρα 15:00μ.μ και ως 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 21-12-2021 και ώρα 10:00π.μ.  

3. Το από 20-12-2021 έγγραφο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – 
Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 367253/20-12-
2021 σύμφωνα με το οποίο "σήμερα Δευτέρα 20-12-2021 και από ώρα 10:00π.μ. 
παρουσιάζονται κατά διαστήματα μεγάλοι χρόνοι απόκρισης των εφαρμογών του ΕΣΗΔΗΣ 
Δημόσια έργα" με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας 
προτείνοντας τον ορισμό νέων ημερομηνιών με αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντα 
φορέα. 

4. Το άρθρο 3, παράγραφος 2 της 166278/2021 ΚΥΑ σύμφωνα με το οποίο: "Σε περιπτώσεις 
τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα, η 
αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των 
προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία 
πιστοποιείται από τον Διαχειριστή του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα. 
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την 
πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-
Δημόσια Έργα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ρυθμίζουν, με 
αιτιολογημένη απόφαση τους, τα της συνέχειας των διαδικασιών που 
επηρεάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του 
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα, είτε με κατάλληλες ενέργειες από 
εξουσιοδοτημένο χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, είτε 
όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από το Διαχειριστή του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-
Δημόσια Έργα, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, που υποβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο". 

Μετά τα παραπάνω ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 
 Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών του έργου: 
"Διευθέτηση μυλαύλακα – αντιπλημμυρική προστασία και πολεοδομική αναβάθμιση (δράση 
ΟΣΒΑΑ Δ. Λαμιέων" ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς.  
 Ο καθορισμός ως ημερομηνίας και ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών της Πέμπτης 30-12-2021 και ώρα 15:00μ.μ.  
 Ο καθορισμός ως ημερομηνίας και ώρας για την αποσφράγιση των προσφορών 
της Παρασκευής 31-12-2021 και ώρα 10:00π.μ.  
 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άμεσα στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στο χώρο 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. 185091 καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. 
Λαμίας www.deyalamias.gr. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική 
συζήτηση 

   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         ομόφωνα 
1. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών του έργου: 

"Διευθέτηση μυλαύλακα – αντιπλημμυρική προστασία και πολεοδομική αναβάθμιση 
(δράση ΟΣΒΑΑ Δ. Λαμιέων" ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς.  

2. Καθορίζει ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
την Πέμπτη 30-12-2021 και ώρα 15:00μ.μ.  
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3. Καθορίζει ως ημερομηνία και ώρα για την αποσφράγιση των προσφορών την 
Παρασκευή 31-12-2021 και ώρα 10:00π.μ.  

4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άμεσα στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στο χώρο 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. 185091 καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας www.deyalamias.gr. 

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό          310/2021 
 
 

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 
 
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ  Ρίζος Δημ.,   Αντιπρόεδρος  
         Αργυρίου Δημήτριος,  Τακτικό μέλος 
      Μπεσλεμές Δημ.,   Τακτικό μέλος 
      Κερπινιώτης Κων.,   Τακτικό μέλος 
      Σταυρογιάννης Νικόλαος Τακτικό μέλος 
      Ρούλιας Ι.,    Τακτικό μέλος 

     Θανασούρα Δήμ.,  Τακτικό μέλος 
     Γαλατά Παν.,    Τακτικό μέλος 
     Νιάφα Γρ.,   Τακτικό μέλος 
     Διαμαντόπουλος Νικ.  Τακτικό μέλος 

 
 
 
 

Σωστό αντίγραφο πρακτικών 
Λαμία      21   -   12   -   2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ  
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