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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΛΗΒΑΓΔΗΑ
32131 ΛΗΒΑΓΔΗΑ
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ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ: 15/2020
ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 184/2020
ΘΔΜΑ ΖΓ: Αξιολόγηζη ΣΔΤΥΟΤ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΩΝ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ για ηον
διαγωνιζμό για ηην επιλογή αναδόσος για ηη ζύμβαζη έπγος: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ (ΔΔΛ) ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟΤ», ζε ζςνέσεια ηηρ
ςποβολήρ παπαηηπήζεων ζηο πλαίζιο ηηρ διαδικαζίαρ διαβούλεςζηρ ηος
άπθπος 20Γ ηηρ Γιακήπςξηρ
Σηε Ληβαδεηά, ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο, ζήκεξα ζηηο 21-12-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 13.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ έηνπο 2020,ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο
Γ.Δ.Υ.Α.Λ, κε ηελ κε αξηζκό 3010/16-12-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γ.Σ., αθνύ απηή επηδόζεθε ζε θάζε κέινο ηνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1069/80
«Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Υδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο» (ΦΔΚ 191
Α’/23-8-1980) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε
ζύλνιν έληεθα (11) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα ελλέα (9) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1. Κσλ/λνο Μεξηδάλεο Πξόεδξνο
1. Ησάλλα Νηαληνύκε Ταθηηθό Μέινο
2. Γηάλλεο Απνζηόινπ Αλη/δξνο
2. Σπαλνύδε Γέζπνηλα Ταθηηθό Μέινο
3.Φξπζνβαιάληνπ Καξάβα Ταθηηθό Μέινο
4 . Γηάλλεο Γήκνπ Ταθηηθό κέινο
5. Γεκήηξεο Τόιηαο Ταθηηθό κέινο
6. Βαζίιεηνο Τνπκαξάο Ταθηηθό Μέινο
7. Αιέμαλδξνο Βνύιγαξεο Ταθηηθό Μέινο
8. Δπηαμίαο Φαξαι. Ταθηηθό Μέινο
9. Σθπξήο Βαζίιεο Αλαπι. Μέινο

Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη επίζεο θαη ν Γεληθόο. Γηεπζπληήο θνο Φξήζηνο Μπίκεο
θαη ε Γξακκαηέαο ηνπ Σπκβνπιίνπ θα Διέλε Εεηνπληάηε.
ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 1ο ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΡΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
Ο θ. Γ/ληεο εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο (ππο) εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ
Γ.Σ:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θάζε ηξνπνπνίεζε απηνύ
2. Ζ ππ’ αξ.171/2020 απόθαζε ηνπ ΓΣ ηεο ΓΔΥΑΛ πεξί έγθξηζεο ησλ όξσλ δηαθήξπμεο
(Α.Γ.Α.Μ. 20PROC007735930 2020-11-30) ηνπ δηαγσληζκνπ.
3. Όηη αθνινπζήζεθε λνκίκσο θαη νκαιά ε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη
ζην άξζξν 298 θαη 68 ηνπ Ν 4412/2016, θαη απνηππώλεηαη ζην άξζξν 20Α ηεο
εγθεθξηκέλεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία εθθίλεζε ζηηο 08/12/2020 θαη νινθιεξώζεθε
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ζηηο 18/12/2020 κε ηελ θαηάζεζε εθ κέξνπο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξνηάζεσλ,
παξεκβάζεσλ, παξαηεξήζεσλ επί ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο.
4. Καηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ηεο δηαβνύιεπζεο έιαβαλ κέξνο 2 ζπκκεηέρνληεο νη
νπνίνη θαηέζεζαλ ηεύρε παξαηεξήζεσλ εκπξόζεζκα. Σηα ελ ιόγσ ηεύρε ζρνιηάδεηαη ή
νξζόηεηα ηεο ιύζεο, ην εθηθηό ηεο θαηαζθεπήο θαη επηζεκαίλνληαη παξαηεξήζεηο επί ησλ
όξσλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο.
5. Όηη ε Υπεξεζία καο πξνέβε ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ελ ιόγσ ηεπρώλ
παξαηεξήζεσλ,
θαη
ζπλέηαμε
αληίζηνηρα
ηεύρνο
κε
ηίηιν
ΣΔΤΥΟ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΝ/ΓΗΟΡΘΩΔΩΝ, κε ζηόρν ηελ ππνβνήζεζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα
ζηελ δηαπίζησζε ηεο βαξύηεηαο ησλ ελ ιόγσ παξεκβάζεσλ. Σην ελ ιόγσ ηεύρνο δίλνληαη
απαληήζεηο/δηεπθξηλίζεηο ζηηο παξεκβάζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο
δηαβνύιεπζεο. Ζ Υπεξεζία καο από ηνλ έιεγρν πνπ έθαλε αμηνινγεί όηη νη ειιείςεηο πνπ
εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο έρνπλ επνπζηώδε ραξαθηήξα
(πεξίπησζε 3β ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 4412/2016).
6. Όηη δελ έρεη δεηεζεί νύηε θξίλεηαη αλαγθαία ε παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ
Τελ έγθξηζε θαη έθδνζε ηνπ ΣΔΤΥΟ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΝ/ΓΗΟΡΘΩΔΩΝ ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηελ παξ. 3β) ηνπ άξζξνπ 68 θαη ηνπ 298 ηνπ Ν. 4412/2016. Τν ελ ιόγσ ηεύρνο
ζα πξέπεη λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαη λα απνηειεί αλαπόζπαζην
κέξνο ηεο ζύκβαζεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί κε απόδεημε,
κέζσ ηνπ ΔΣΖΓΖΣ ζε όινπο ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο θαη λα αλαξηεζεί ζην ΔΣΖΓΖΣ, ΚΖΓΜΖΣ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΥΑΛ. Τα
ππνβιεζέληα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ηεύρε παξαηεξήζεσλ δελ απνηεινύλ
ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εξκελεία ηεο ζύκβαζεο. Σην σο άλσ
ηεύρνο δελ πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία,
θαζώο δελ έρεη δεηεζεί νύηε θξίλεηαη αλαγθαία ζρεηηθή παξάηαζε.

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ
εηζήγεζε ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τελ έγθξηζε θαη έθδνζε ηνπ ΣΔΤΥΟ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΝ/ΓΗΟΡΘΩΔΩΝ ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηελ παξ. 3β) ηνπ άξζξνπ 68 θαη ηνπ 298 ηνπ Ν. 4412/2016. Τν ελ ιόγσ ηεύρνο
ζα πξέπεη λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαη λα απνηειεί αλαπόζπαζην
κέξνο ηεο ζύκβαζεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί κε απόδεημε,
κέζσ ηνπ ΔΣΖΓΖΣ ζε όινπο ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο θαη λα αλαξηεζεί ζην ΔΣΖΓΖΣ, ΚΖΓΜΖΣ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΥΑΛ. Τα
ππνβιεζέληα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ηεύρε παξαηεξήζεσλ δελ απνηεινύλ
ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εξκελεία ηεο ζύκβαζεο. Σην σο άλσ
ηεύρνο δελ πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία,
θαζώο δελ έρεη δεηεζεί νύηε θξίλεηαη αλαγθαία ζρεηηθή παξάηαζε.
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Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 184/2020
Τν παξόλ αθνύ ζπληάρζεθε ππνγξάθεηαη
Ο Πξόεδξνο

Κσλ/λνο Μεξηδάλεο
Γηάλλεο Απνζηόινπ Αλη/δξνο
Γηάλλεο Γήκνπ Ταθηηθό κέινο
Βνύιγαξεο Αιέμαλδξνο Ταθηηθό Μέινο
Φξπζνβαιάλην Καξάβα Ταθηηθό Μέινο
Γεκήηξεο Τόιηαο Ταθηηθό Μέινο
Δπηαμίαο Φαξαι. Ταθηηθό Μέινο
Βαζίιεηνο Τνπκαξάο Ταθηηθό Μέινο
Βαζίιεηνο Σθπξήο Αλαπι. Μέινο

