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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 2/25-02-2022 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 19/2022 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρακτικών Αποσφράγισης 

ανοιχτού διαγωνισμού για την “Εκτέλεση 

χωματουργικών εργασιών με τη χρήση 

μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έτους 2022”».                                

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  

και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  

αριθμ. 484/17-02-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε 

όλους τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του                      

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εννέα (9) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος –  Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Μαλλιαρός Σωτήριος 

- Λαμπρινίδης Λάμπρος – Γεωργίου Ιωάννης – Σουρίνης Ιωάννης- Καζάρας Στέργιος  

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος – Βουλτσίδης Παναγιώτης 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο  (-2
ο
 -)  τακτικό θέμα της ημερήσιας  διάταξης ανέφερε τα εξής: 
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Με την  213/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εγκρίθηκαν   τα τεύχη  δημοπράτησης  της Εκτέλεσης  

χωματουργικών εργασιών με την χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. , έτους 

2022. Ο διαγωνισμός έγινε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών την 17/01/2022 και ώρα 10.00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 18/011/2022.  

Την 18η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. η επιτροπή επιχείρησε την σύνδεση στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, όμως 

παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, το οποίο 

επιβεβαιώθηκε με την  Α.Π. 1804 ΕΞ 2022/18-01-2022  ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ). 

Κατόπιν τούτου, η επιτροπή αποφάσισε να συνεδριάσει εκ  νέου για την αποσφράγιση των προσφορών του 

ανωτέρω διαγωνισμού  στις 21/01/2022 και ώρα 11.30 π.μ. 

Την 21η Ιανουαρίου  2022,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.30.π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου 

για τις ανάγκες των δικτύων της ΔΕΥΑΘ, έτους 2022»  με αριθμό Διακήρυξης 5783/29-12-2021, η οποία έλαβε τον 

υπ΄ αριθ.151355,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε  ότι στο στάδιο αυτό της διαδικασίας ήταν εξ αρχής δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο 

των οικονομικών προσφορών, ενώ δεν θα έπρεπε αφού από τη διακήρυξη απαιτείται η υποβολή φακέλου Τεχνικής 

Προσφοράς/Δικαιολογητικών και πρέπει να αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα. Συνεπώς, δεν υπήρχε η δυνατότητα 

αξιολόγησης των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών/Δικαιολογητικών, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι συμμετέχοντες 

πληρούν τα κριτήρια επιλογής.  

 

Διαπιστώθηκε απόκλιση ανάμεσα στα προβλεπόμενα από το  πρότυπο των διακηρύξεων του ΕΑΑΔΗΣΥ, όπου 

προβλέπεται πως όταν το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε 

ένα στάδιο,  και τις συστημικές  καταχωρήσεις στο  ΕΣΗΔΗΣ δημιουργώντας σύγχυση στους χειριστές για τον 

τρόπο διαχείρισης.  

Κατόπιν τούτου,  η επιτροπή προτείνει την ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού και την εκ νέου δημοπράτησή του 

με την ορθή καταχώρηση των στοιχείων στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να μην είναι εξ αρχής προσβάσιμη η 

οικονομική προσφορά, αλλά να ακολουθηθούν ορθώς τα βήματα της αρχικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

φακέλων «Τεχνική Προσφορά/Δικαιολογητικά» και κατόπιν, αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται  όλα τα ζητούμενα 

κριτήρια, να αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 106 του                 

Ν. 4412/2016 παρ. 2.α.  

 

Κατόπιν του αποτελέσματος της αποσφράγισης, η επιτροπή διαβιβάζει τα πρακτικά που συντάχθηκαν προς το 

Διοικητικό συμβούλιο για την έγκριση αυτών.  

                                                                      

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα εννέα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του                

Ν. 1069/80, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού και ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη 

χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2022» με α/α συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ 151355,1, καθώς  και την επανάληψή του  με τους ίδιους όρους της διακήρυξης που εγκρίθηκαν 

με την υπ’  αριθμ. 213/2021 απόφαση του Δ.Σ., για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του 

Προέδρου. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2022    

 
                 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης λάμπρος 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   28-02-2022                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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