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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 
από το υπ’ αριθ.  20/2018  Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βέροιας 
 
Αρ. αποφ. 321/2018 Περίληψη 

 
Έγκριση εισήγησης Επιτροπής Διαγωνισμού για τον ορισμό νέας 
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Βέροιας»  

 
Στην Βέροια σήμερα 04 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ύστερα από την με ημερομηνία 30/11/2018 γραπτή πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5849 του κου Προέδρου, 
που δόθηκε σε όλους τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 
μέλη. 
 

Παρόντες:  Απόντες:  
Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
1. Ορφανίδης Γεώργιος - Πρόεδρος 1) Μωϋσιάδης Νικόλαος 
2. Τραπεζανλής Δημήτριος 2) Μπέτζιου Μυρτώ 
3. Γραμματικός Κων/νος 3) Λαζαρίδου Αναστασία 
4. Παπαοικονόμου Καλλιόπη  
5. Πιπερίδης Στέλιος  
6. Γουλτίδης Γεώργιος  
 

Στη συνέχεια αφού το ΔΣ δέχτηκε να συζητήσει και να αποφασίσει για το παρακάτω 1ο θέμα 
που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο κος. Γενικός 
Διευθυντής εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση της Υπηρεσίας, που έχει 
ως εξής:  
  

Στη Βέροια, σήμερα, την 30η Νοεμβρίου του 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 
11.00’ συνήλθε στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας 
(Δ.Ε.Υ.Α.Β.) η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 1/2018 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Β., προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με τίτλο «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης 
Βέροιας», εκτιμώμενης αξίας 800.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% και Διακήρυξης Διαγωνισμού με 
ΑΔΑΜ: 18PROC003865558 2018-10-19).  

Ωστόσο, αν και η διαδικασία ξεκίνησε ομαλά, για τεχνικούς λόγους που ανέκυψαν κατά τη 
διάρκειά της, δεν κατέστη τελικώς δυνατή η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που είχαν 
κατατεθεί. Ζητήθηκε η συνδρομή της Τεχνικής Υποστήριξης (helpdesk) της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 
τόσο τηλεφωνικά, όσο και με σχετικό e-mail το οποίο απεστάλη στις 11.45’, αναγγέλλοντας την 
τεχνική βλάβη.  

Η Επιτροπή στη συνέχεια έλυσε τη συνεδρίασή της και με την παρούσα προτείνει η 
αποσφράγιση των προσφορών να μετατεθεί για την Πέμπτη 13.12.2018 και ώρα 11.00’, σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπει το άρθρο 18 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.                                                                            
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
Χρήστος Σιδηρόπουλος 
Γεώργιος Μπίσμπας 
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Πραξιτέλης Θυμιόπουλος 
Ο κος. Πρόεδρος στην συνέχεια κάλεσε το Σώμα σε ψηφοφορία για το αν συμφωνούν ή όχι με την 

συζήτηση του θέματος ως εκτάκτου. 
Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν ΝΑΙ 

ομόφωνα επί του εκτάκτου. 
Ο κος. Πρόεδρος στην συνέχεια κάλεσε το Σώμα σε ψηφοφορία για το αν συμφωνούν ή όχι με την 

συζήτηση του θέματος επί της ουσίας. 
Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν ΝΑΙ 

ομόφωνα επί της ουσίας. 
 
Ο κος. Πρόεδρος κάλεσε στην συνέχεια το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
1.      την με ημερομηνία 30/11/2018 Εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τον ορισμό νέας 

ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την 
«Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Βέροιας» 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Εγκρίνει την  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης   για  το  παραπάνω έκτακτο θέμα  που  
προέκυψε. 

β) Εγκρίνει ως νέα ημερομηνία για την αποσφράγιση των προσφορών του ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης πόλης Βέροιας» την Πέμπτη 13/12/2018 και ώρα 11.00’, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπει το άρθρο 18 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.  

                                                                           

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 321/2018 
…………………………………………………………………………………..... 

Αφού εξαντλήθηκαν  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έληξε η συνεδρίαση συντάχθηκε το 
πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

   ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
     ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  
     ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
      

Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια  04/12/2018 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 
 
 

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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