
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  9/31-03-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 70/2020 1. Θέμα: Παράταση  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  και 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού ’ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ 
(2)  ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  ΣΤΟ  Δ.Δ.  ΘΕΡΜΗΣ  ΤΟΥ  Δ. 
ΘΕΡΜΗΣ’.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της  31ης-3-2020 έλαβε  χώρα  δια περιφοράς καθώς σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-
2020) κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η 
λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των 
διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα 
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 
του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην 
περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλησης  των  συμβουλίων,  οι  συνεδριάσεις  πραγματοποιούνται 
κεκλεισμένων των θυρών.

Στη Θέρμη, σήμερα 31 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. συνεδρίασαν εκτάκτως και 
δια περιφοράς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης»  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  1243/30-03-2020 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις 
του  άρθρου  4  παρ.  2  του  Ν.1069/1980  (ΦΕΚ  191  Α71980)  περί  «Κινήτρων  δια  την  ίδρυσιν 
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον 2/3 των μελών, γιατί σε σύνολο 

έντεκα (11) μελών συμμετείχαν δέκα (10), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Σαραφιανός Χρήστος

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 

3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Χατζηδημητρίου Φανή
7. Καρκαλή Μαρία
8. Δημητρίου Δημήτριος

9.
Καπουσούζη Καραγιάννη 

Μαριάνθη
10. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Η  συζήτηση  του  θέματος  θεωρείται  επείγουσα  καθώς  την  Παρασκευή  03/04/2020  λήγει  η 
προθεσμία  υποβολής  προσφορών  για  τον  διαγωνισμό  ’ΑΝΟΡΥΞΗ  ΔΥΟ  (2)  ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  ΣΤΟ  Δ.Δ.  ΘΕΡΜΗΣ  ΤΟΥ  Δ.  ΘΕΡΜΗΣ’.  Στα  πλαίσια  λήψης  μέτρων  για  την 
αντιμετώπιση  των  συνεπειών  του  κινδύνου  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19,  κρίνεται 
αναγκαία  η  λήψη  σχετικής  απόφασης  μετάθεσης  των  ημερομηνιών  υποβολής  προσφορών  και 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού ’ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ’  όπως και έγκρισης της σχετικής με αριθμό 3/2020 απόφασης 
Προέδρου.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η σύγκλιση της παρούσας συνεδρίασης

ΑΔΑ: ΨΨΚΓΟΛΖΛ-ΥΦΝ



Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, για την 
τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό Συμβούλιο 

διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε  

θέμα που αφορά στην επιχείρηση…»  Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 

του  άρθρου  5  του  Ν.1069/80  2.  «Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει για  την 

εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία…».

Με  τις  διατάξεις  της 68/Α/20-03/202020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»,  άρθρο 60 «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού  

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για  

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της  

παρούσας,  με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι  

δυνατή:  α)  η  αναβολή  διενέργειας  δημόσιων  διαγωνισμών,  β)  η  παράταση  της  ημερομηνίας  

υποβολής  αιτήσεων  συμμετοχής  ή  προσφορών,  στις  περιπτώσεις  που  έχει  ήδη  δημοσιευθεί  

προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά  

δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και  δ) η χορήγηση 

παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την 

οικεία  απόφαση.».  Ομοίως  με  τις  διατάξεις  του  ΦΕΚ  1022/Β/24-03-20  «Αναβολή  διενέργειας 

διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 

έως  και  30.4.2020,  προς  περιορισμό  της  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19.»  ,   και 

συγκεκριμένα  τα άρθρα:  «1. Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων  

συμβάσεων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις  

των ν. 4412/2016 και 4413/2016, όπως ισχύουν, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24.3.2020  

μέχρι  και  τις  30.4.2020.  Οι  προγραμματισμένες  για  το  ως  άνω  διάστημα  δημοσιεύσεις  

προκηρύξεων αναβάλλονται και θα διεξαχθούν μετά την 30-4-2020.  Άρθρο 2 «Στις περιπτώσεις 

δημοσίευσης, μέχρι και τις 20.3.2020, προκήρυξης διαγωνισμών του Υπουργείου Υποδομών και  

Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 4412/2016 ή του ν. 4413/2016, όπως ισχύουν,  

παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών για δύο (2) μήνες. Σε  

περίπτωση  που  η  νέα  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  αιτήσεων  συμμετοχής  κ.ο.κ.  

συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα ή αργία, η ημερομηνία αυτή μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη  

εργάσιμη ημέρα.».  

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ενημέρωσε  τα  μέλη  ότι  έχει  δημοσιευτεί  ο  διαγωνισμός  του  έργου  ’ΑΝΟΡΥΞΗ  ΔΥΟ  (2) 

ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ ’,  με καθορισμένη ημερομηνία 

και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις  03/04/2020, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 15:00μ.μ. και με ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 

ΑΔΑ: ΨΨΚΓΟΛΖΛ-ΥΦΝ



10/04/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και είπε στα μέλη ότι με την από 30-03-

2020  εισήγηση  (όπως  αυτή  έχει  κοινοποιηθεί),  η  Διευθύντρια  της  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

εισηγείται «..να δοθεί παράταση του εν λόγω διαγωνισμού, καθώς δύναται οι διαγωνισμοί που θα 

ολοκληρωθούν κανονικά χωρίς να δοθεί παράταση, πιθανόν να έχουν σοβαρά προβλήματα ……».

Στα πλαίσια των ανωτέρω λήφθηκε η με αριθμό 3/2020 απόφαση του Προέδρου η οποία 

και  αναρτήθηκε  στην  ειδική  πλατφόρμα  του  διαγωνισμού  προκειμένου  οι  ενδιαφερόμενοι  να 

λάβουν γνώση. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η αποδοχή της εισηγήσεως της Διευθύντριας της 

Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και η έγκριση της με αριθμό 3/2020 (ΑΔΑ: ΩΥ6ΠΟΛΖΛ-ΝΝΥ) απόφασης του 

Προέδρου. Ομοίως ο εν λόγω διαγωνισμός να παραταθεί και να διαμορφωθεί  ως εξής:

•  Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών να οριστεί η 20η /

05/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ.

• Ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  να  οριστεί  η 

27/05/2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 

Αν. Γενικής Διευθύντριας, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  την  με  αριθμό  3/2020 (ΑΔΑ: ΩΥ6ΠΟΛΖΛ-ΝΝΥ)  απόφαση  του  Προέδρου  της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  σχετικά  με  την  παράταση  των  ημερομηνιών  υποβολής  προσφορών  και 
ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  αυτών  για  τον  διαγωνισμό  με  τίτλο: ’ΑΝΟΡΥΞΗ  ΔΥΟ  (2) 
ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ’.

2. Εγκρίνει ο  διαγωνισμός με τίτλο: ’ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. 

ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ’ να παραταθεί και να διαμορφωθεί ως εξής:

 Ημερομηνία  και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών να οριστεί η 20η /

05/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ.

 Ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  να  οριστεί  η 

27/05/2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ.

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 70/31-03-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: ΨΨΚΓΟΛΖΛ-ΥΦΝ
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