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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  4/22-03-2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 56/2021 

ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

“ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-

Δ. Ε. Υ. Α. Α. Ο.” 

Στην Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας σήμερα την 22 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε 

το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ“ σε τακτική ''Δια περιφοράς'' συνεδρίαση, σύμφωνα με τη παρ.5 του άρθρου 67 

του Ν.3852/2010 , όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν. 4635/2019,  το άρθρο  10 της από 11-

03-2020  ΠΝΠ καθώς και την υπ' αριθμ.18318/ 13-03-2020  διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από 

την με αριθμό πρωτ. 441/18-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου του Δ.Σ. κου Μαρούντα Καν. 

Νικολάου για να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών του διοικητικού συμβουλίου.  Η 

διαδικασία λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται η αιτιολόγηση της, αναφορικά με το 

κατεπείγον των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη 

πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το 

προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση, 

μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.  

  
α.α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ  ΣΤΗΝ ΔΙΑ 

ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Η EMAIL (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) 

α.
α 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ  ΔΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ  ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Η EMAIL    ( ΑΠΟΝΤΕΣ)  

1 ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

3 ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΙΔΟΥΛΑ   

5 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

6 ΚΩΣΤΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ   

7 ΜΠΟΥΡΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

8 ΣΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   

9 ΜΠΕΝΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   

10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ   

 

Στη ''Δια περιφοράς'' συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας Μίχου 

Αριστέα για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Μαρούντας Καν. Νικόλαος κηρύσσει την έναρξη της ''Δια περιφοράς'' συνεδρίασης 

και εισάγει προς συζήτηση το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

      ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άρθρου 18 της Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ. (Τ.Κ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ», που έγινε με την αριθ. 199/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. 

(τροποποίηση ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης) (Αριθμός Μελέτης: 

28/2018), Προϋπολογισμού: 1.165.888,00 €».  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί τροποποίησης του άρθρου 

18 της Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ Δ.Δ. (Τ.Κ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», που έγινε με την αριθ. 199/2020 απόφαση του Δ.Σ. 

της Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. (τροποποίηση ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης), (Αριθμός Μελέτης: 

28/2018), Προϋπολογισμού: 1.165.888,00 € είπε τα εξής: 
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Με την αριθμ. 199/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. έγινε η Έγκριση αποτελέσματος ΜΗΜΕΔ,  ο 

καθορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση & 

επέκταση δικτύων ύδρευσης των Δ.Δ. (Τ.Κ.)  του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας». 

Στο άρθρο 18 της ανωτέρω Διακήρυξης προβλέπεται ότι: (…Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης. 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi ορίζεται η 01/02/2021, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα  11:00 π.μ.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 05/02/2021, ημέρα  
Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή 

αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 

αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή 

κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα, 

εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 

προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων).  

  Η Δ/νση Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με το υπ’ αριθμ. 1847/19-3-2021 έγγραφό 

της έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. 

- Τα αναφερόμενα έγγραφα και αποφάσεις για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 105728 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ. (Τ.Κ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» 

- Το γεγονός ότι με την με αριθμό 199/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. είχε οριστεί ως 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 05/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00 π.μ. 

- Το γεγονός ότι τόσο η Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, όσο και η Αναπληρωτής 

Πρόεδρος, δήλωσαν ότι συμμετέχουν στην Απεργία - Αποχή της ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ από τις διαδικασίες 

του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) από τις 23-11-2020 έως 12/03/2021 και εν προκειμένω 

από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του παραπάνω έργου. 

- Τις δηλώσεις αποχής από τη συμμετοχή της Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού του παραπάνω έργου,  

εισηγείται την τροποποίηση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης σύμφωνα με το άρθρο 18 της 

Διακήρυξης του Διαγωνισμού ως εξής: 

Ως ημερομηνία και ώρα  ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/04/2021, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  

Μετά τα παραπάνω ο Προέδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να προβούν στην τροποποίηση του άρθρου 18 

της Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

Δ.Δ. (Τ.Κ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», που έγινε με την αριθ. 199/2020 απόφαση του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο., σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας του Δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

                    αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, καθώς και:  

      α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. 

      β) Τα αναφερόμενα έγγραφα και αποφάσεις για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 105728 

      γ) Την αριθμ. 199/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΑΟ 

      δ) Το αριθμ. πρωτ. 1847/19-3-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας του Δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τροποποιούν την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κατάρτισης 

Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ. (Τ.Κ.) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», που έγινε με την αριθμ. 199/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ 

ΑΟ ως εξής: 

Ως ημερομηνία και ώρα  ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/04/2021, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  

  
Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α’) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I». 

 

Η  απόφαση έλαβε αριθμό πενήντα έξι   56/ 2021. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ. Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ του  Δ. Σ. 

   

ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΙΔΟΥΛΑ 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΚΩΣΤΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 

ΣΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 ΜΠΟΥΡΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΜΠΕΝΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Ακριβές απόσπασμα 

Αρχαία Ολυμπία  22/03/2021 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. 

 

 

          ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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