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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δ.Ε.Υ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥΓ. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
32131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΤΗΛ: 22610 26401-2
FAΧ: 22610 27770
E-MAIL: info@ deyalivadias.gr
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 10/2021
ΑΡ.ΑΠΟΦ.:118/2021
ΘΕΜΑ ΗΔ: Αξιολόγηση ΤΕΥΧΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για τον
διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη σύμβαση έργου: «Αναβάθμιση και
επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λιβαδειάς», σε συνέχεια
της υποβολής παρατηρήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης του
άρθρου 20Δ της Διακήρυξης.
Στη Λιβαδειά, στα γραφεία της Επιχείρησης, σήμερα στις 1-7-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα
13.00 συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (λήξη προθεσμίας διαδικασίας διαγωνισμού του
έργου «Αναβάθμιση και επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
Λιβαδειάς») συνεδρίαση του έτους 2021,το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ, με την με
αριθμό 1394/30-6-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., αφού αυτή επιδόθηκε
σε κάθε μέλος του, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191 Α’/23-8-1980) και αφού
διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα έντεκα (11) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Κων/νος Μερτζάνης Πρόεδρος
2. Γιάννης Αποστόλου Αντ/δρος
3. Ιωάννα Νταντούμη Τακτικό Μέλος
4. Γιάννης Δήμου Τακτικό μέλος
5. Αλέξανδρος Βούλγαρης Τακτικό Μέλος
6. Χρυσοβαλάντου Καράβα Τακτικό Μέλος
7. Βασίλης Τουμαράς Τακτικό Μέλος
8. Δημήτρης Τόλιας Τακτικό μέλος
9. Γεώργιος Ψύχας Τακτικό Μέλος
10. Χαραλ. Ευταξίας Τακτικό μέλος
11. Σφυρής Βασίλης Αναπλ. Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι επίσης και ο Γενικός. Διευθυντής κος Χρήστος Μπίμης
και η Γραμματέας του Συμβουλίου κα Ελένη Ζητουνιάτη.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ο κ. Δ/ντης εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κάθε τροποποίηση αυτού
2. Την υπ’ αρ.89/2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ περί έγκρισης των όρων διακήρυξης
(Α.Δ.Α.Μ. 21PROC008677927 2021-05-28) του διαγωνισμού.
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από ELENI
ZITOUNIATI
Ημερομηνία:
2021.07.02
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3. Ότι ακολουθήθηκε νομίμως και ομαλά η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο
άρθρο 298 και 68 του Ν 4412/2016, και αποτυπώνεται στο άρθρο 20Α της εγκεκριμένης
διακήρυξης του έργου, η οποία εκκίνησε στις 17/6/2021 και ολοκληρώθηκε στις 27/6/2021
με την κατάθεση εκ μέρους των οικονομικών φορέων προτάσεων, παρεμβάσεων,
παρατηρήσεων επί των τευχών δημοπράτησης.
4. Κατά την ως άνω διαδικασία της διαβούλευσης έλαβαν μέρος 1 συμμετέχων ο οποίος
κατέθεσε τεύχος παρατηρήσεων εμπρόθεσμα. Στο εν λόγω τεύχος σχολιάζεται ή ορθότητα
της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και επισημαίνονται παρατηρήσεις επί των όρων των
εγγράφων της σύμβασης.
5. Ότι η Υπηρεσία μας προέβη στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του εν λόγω τεύχους
παρατηρήσεων,
και
συνέταξε
αντίστοιχα
τεύχος
με
τίτλο
ΤΕΥΧΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ, με στόχο την υποβοήθηση του αναθέτοντος φορέα
στην διαπίστωση της βαρύτητας των εν λόγω παρεμβάσεων. Στο εν λόγω τεύχος δίνονται
απαντήσεις/διευκρινίσεις στις παρεμβάσεις που διατυπώθηκαν στα πλαίσια της
διαβούλευσης. Η Υπηρεσία μας από τον έλεγχο που έκανε αξιολογεί ότι οι ελλείψεις που
εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία διαβούλευσης έχουν επουσιώδη χαρακτήρα (περίπτωση
3β του άρθρου 68 του Ν. 4412/2016).
6. Ότι δεν έχει ζητηθεί ούτε κρίνεται αναγκαία η παράταση της ημερομηνίας λήξης
υποβολής των προσφορών.
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την έγκριση και έκδοση του ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3β) του άρθρου 68 και του 298 του Ν. 4412/2016. Το εν λόγω τεύχος
θα πρέπει να συγκαταλέγεται στα έγγραφα της σύμβασης και να αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της σύμβασης μετά την υπογραφή της και θα πρέπει να κοινοποιηθεί με απόδειξη,
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν τα έγγραφα της
σύμβασης και να αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ. Τα
υποβληθέντα από τους οικονομικούς φορείς τεύχη παρατηρήσεων δεν αποτελούν
συμβατικά στοιχεία και δεν χρησιμοποιούνται για ερμηνεία της σύμβασης. Στο ως άνω
τεύχος δεν προβλέπεται η διεξαγωγή της δημοπρασίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία,
καθώς δεν έχει ζητηθεί ούτε κρίνεται αναγκαία σχετική παράταση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση και έκδοση του ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3β) του άρθρου 68 και του 298 του Ν. 4412/2016. Το εν λόγω τεύχος
θα πρέπει να συγκαταλέγεται στα έγγραφα της σύμβασης και να αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της σύμβασης μετά την υπογραφή της και θα πρέπει να κοινοποιηθεί με απόδειξη,
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν τα έγγραφα της
σύμβασης και να αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ. Τα
υποβληθέντα από τους οικονομικούς φορείς τεύχη παρατηρήσεων δεν αποτελούν
συμβατικά στοιχεία και δεν χρησιμοποιούνται για ερμηνεία της σύμβασης. Στο ως άνω
τεύχος δεν προβλέπεται η διεξαγωγή της δημοπρασίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία,
καθώς δεν έχει ζητηθεί ούτε κρίνεται αναγκαία σχετική παράταση.
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2021
Το παρόν αφού συντάχθηκε υπογράφεται

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Μερτζάνης
Γιάννης Αποστόλου Αντ/δρος
Ιωάννα Νταντούμη Τακτικό Μέλος
Χρυσοβαλάντο Καράβα Τακτικό Μέλος
Γιάννης Δήμου Τακτικό Μέλος
Δημήτρης Τόλιας Τακτικό Μέλος
Βασίλειος Τουμαράς Τακτικό Μέλος
Γιώργος Ψύχας Τακτικό Μέλος
Αλέξανδρος Βούλγαρης- Τακτικό Μέλος
Χαρ. Ευταξίας Τακτικό Μέλος
Σφυρής Βασίλης Αναπλ. Μέλος

