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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Έγκριση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας Από το πρακτικό της με
υποβολής
προσφορών
του
διαγωνισμού
: αριθμό 5/2021 συνεδρίασης του
«Προσδιορισμός των ζωνών προστασίας των έργων Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης
υδροληψίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ».
Απόφαση αριθμ. 29/2021

Στην Κοζάνη σήμερα 24/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε δια
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2
Ν.1069/80, ύστερα από ηλεκτρονική (email) πρόσκληση του Προέδρου της που στάλθηκε
στο καθένα μέλος χωριστά με τις εισηγήσεις των θεμάτων, στις 18/02/2021 με ηλεκτρονικό
αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2. Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) μέλη βρέθηκαν παρόντα
και τα έντεκα (11) μέλη ήτοι:
Παρόντες
Κυτίδης Κ.
Πρόεδρος
Παφύλης Δ.
Αντιπρόεδρος
Βεντούλη Σ.
Μέλος
Βαλαής Γ.
»
Γιάννος Μιχαήλ
»
Δουγαλής Γ.
»
Καλαμπούκας Π.
»
Παπαντωνίου Π.
»
Τουμπουλίδου Π.
»
Χατζηγιαννάκης Α.
»
Χατζής Σ.
»

Απόντες
Ουδείς

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:
Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Γενικός Διευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, γνωρίζει στα μέλη
του Δ.Σ. το από 22/02/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία
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αναφέρεται ότι για 21PROC008199138
το διαγωνισμό: «Προσδιορισμός
των ζωνών προστασίας των έργων
υδροληψίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ», έχουν υποβληθεί, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, αιτήματα για τη παράταση του διαγωνισμού, λόγω των
ιδιαίτερων και πρωτόγνωρων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας του Κορωνοϊού, καθώς και
των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί με σκοπό την αποφυγή της
διασποράς του ιού, που προκαλούν σοβαρές δυσχέρειες στην επιτόπια αυτοψία από του
οικονομικούς φορείς για την προετοιμασία και υποβολή των προσφορών τους στον εν λόγω
διαγωνισμό και β) σύμφωνα με το άρθρο 60 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-32020 - ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020. Κατόπιν αυτών η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται
την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο
διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για τη μελέτη : «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ» έως και την Τετάρτη,
12 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59 καθώς και την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
και ώρα 10:00 πμ.
Επίσης παρατείνονται ανάλογα και οι παρακάτω προθεσμίες :
•
Στη παράγραφο 2.3 της διακήρυξης, τα αιτήματα παροχής πληροφοριών έως
Παρασκευή,23 Απριλίου 2021 και παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών έως Πέμπτη, 6
Μαΐου 2021.
•
Στη παράγραφο 15.1 της διακήρυξης,
ο χρόνος εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό σε Δευτέρα, 11 Απρίλιου 2022
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης (αριθμός Προκήρυξης στην 2021/S 018042881 και ΑΔΑΜ: 21PROC0080448994) και καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ’ όψη : 1) Την από 22/02/2021 εισήγηση
της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και τα όσα σ’ αυτήν αναφέρονται, 2) Το άρθρο 60
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-3-2020 - ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020 και 3)Τις διατάξεις
του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν.4764/2020 , μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει τη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για τη μελέτη : «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ» έως και
την Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59 καθώς και την μετάθεση της ημερομηνίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Τετάρτη, 19
Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 πμ.
Επίσης παρατείνονται ανάλογα και οι παρακάτω προθεσμίες :
•
Στη παράγραφο 2.3 της διακήρυξης, τα αιτήματα παροχής πληροφοριών έως
Παρασκευή,23 Απριλίου 2021 και παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών έως Πέμπτη, 6
Μαΐου 2021.
•
Στη παράγραφο 15.1 της διακήρυξης,
ο χρόνος εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό σε Δευτέρα, 11 Απρίλιου 2022
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Κατά τα λοιπά ισχύουν
οι όροι της Διακήρυξης (αριθμός
Προκήρυξης στην 2021/S 018042881 και ΑΔΑΜ: 21PROC0080448994)
Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε

29/2021

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Η παρούσα απόφαση πήρε

29/2021

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΦΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΛΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΣΧΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Κοζάνη
2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

