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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
Από την  05/2022 συνεδρίαση του 

Δ.Σ. της  Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου 
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τυρνάβου, 
συνήλθε  σήμερα  την 7η  Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.15, ύστερα από την αρ. 3508 και 
από 16-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε  σε κάθε έναν από τους 
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1069/80 "Περί κινήτρων δια 
την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως" για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων  
στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 11ο (εκτός ημερήσιας διάταξης): Παράταση του διαγωνισμού του υποέργου 2  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» , με Κωδικό ΟΠΣ 
5010807 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – 
Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον».

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 11 μελών 
συμμετείχαν μέλη 10, καθώς απουσίαζε ο  κ. Κάΐβας.  
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ιωάννης Κόκουρας                    (Πρόεδρος)            Αθανάσιος Κάΐβας 
2. Απόστολος Σακελλάρης           (Αντιπρ. Δ.Σ)    
3. Γεώργιος Γκάτσος                      (Μέλος Δ.Σ ) 
4. Γεώργιος Σακούτσιος                   ( "   " ) 
5. Λάσκαρης Μανδηλάς                   ( "   " ) 
6. Δημήτριος Ζώης                             ( "   " ) 
7. Ιωάννης Μπάρμπας                      ( "   " ) 
8. Ανδρέας Γιαννόπουλος                ( "   " ) 
9. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος     ( "   " ) 
10. Αθανάσιος Αβδουλάς        (Αναπλ. Μέλος) 
  Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγήθηκε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης : 

 
ΘΕΜΑ 11ο (εκτός ημερήσιας διάταξης): Παράταση του διαγωνισμού του υποέργου 2  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» , με Κωδικό ΟΠΣ 
5010807 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – 
Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον». 

Αριθμός απόφασης:  42/2022

 
 
Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον Γενικό Διευθυντή κ. Τσαγκαράκο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

Υπεβλήθησαν αιτήματα από τρείς (3)  οικονομικούς φορείς  για  παράταση του διαγωνισμού του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 189126 ,με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 17-06-2022. 

ΑΔΑ: 6ΛΟΣΟΛ99-1ΤΜ
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 Σύμφωνα με τους οικονομικούς φορείς οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση της 
ημερομηνίας  αποσφράγισης των προσφορών είναι: 

 Το χρονικό διάστημα των 14 εργάσιμων ημερών είναι ιδιαίτερα περιορισμένο δεδομένης 
της σημασίας του έργου καθώς και της εξειδικευμένης μελέτης που απαιτείται να 
υποβληθεί για να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
(Ε.Ε.Λ.) και θέτει σε κίνδυνο την υποβολή υψηλού τεχνικού επιπέδου μελετών  που είναι 
προς το συμφέρον της  ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

 Το χρονικό διάστημα των 14 εργάσιμων ημερών, για την υποβολή προσφορών, είναι 
ιδιαίτερα περιορισμένο για να προλάβουν οι διαγωνιζόμενοι να επισκεφθούν την 
περιοχή, να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών και να προσαρμόσουν τις μελέτες τους 
σε αυτές. 

 Η καθημερινή επιδείνωση των συνθηκών στην εφοδιαστική αλυσίδα, λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία, δυσκολεύει τους προμηθευτές να δώσουν στους διαγωνιζόμενους 
επαρκείς προσφορές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό, μπορεί να οδηγήσει τους 
διαγωνιζόμενους να προσφέρουν υψηλότερες τιμές στις εργασίες που έχουν να 
εκτελέσουν, υπό την απουσία ολοκληρωμένων προσφορών από τους προμηθευτές. 

Επίσης η ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ υπέβαλλε ερώτημα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων για την δυνατότητα χορήγησης παράτασης της ημερομηνίας λήξης υποβολής 
προσφορών για το έργο του θέματος και η οποία μας απάντησε ότι δεν απαιτείται η παροχή 
σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ για την παράταση του έργου αλλά το ενδεχόμενο χορήγησης 
παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών επαφίεται στην κρίση της αναθέτουσας 
αρχής, λαμβανομένου υπόψιν, μεταξύ άλλων, και των συνθηκών ανάπτυξης ανταγωνισμού, 
καθώς και του εύρους της συμμετοχής στο πλαίσιο της υπόψιν διαδικασίας ανάθεσης. 
 Εν προκειμένω, μετά από σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΤ, 
εισηγούμαι, προκειμένου να μην καταστεί άγονος ο διαγωνισμός ή να αναπτυχθεί ο διαγωνισμός 
με ελάχιστες συμμετοχές,  την αποδοχή του αιτήματος των οικονομικών φορέων για παράταση 
του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. 
ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»  και προτείνονται οι παρακάτω ημερομηνίες. 
 

 
 Επίσης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή τριάντα 
εννιά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και δέκα λεπτών (39.659,68 €), θα απευθύνεται 
προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και θα έχει χρόνο ισχύος 
τουλάχιστον δεκατρείς (15) μήνες & 30 ημέρες, από την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών, δηλαδή μέχρι και 8/11/2023. 
 
 Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
επαναληπτικής 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

στο ΕΣΗΔΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

10/6/2022 

 

Τρίτη, 21 Ιούνιου 

2022 

Παρασκευή, 01 
Ιουλίου 2022 

 

Τρίτη, 5  Ιουλίου 

2022 και ώρα 14:00 

μ.μ. 

 

Παρασκευή, 8  

Ιουλίου 2022 και 

ώρα 10:00 π.μ. 

ΑΔΑ: 6ΛΟΣΟΛ99-1ΤΜ
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

 
Εγκρίνει την παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» ως εξής: 

 
 Επίσης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή τριάντα 
εννιά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και δέκα λεπτών (39.659,68 €), θα απευθύνεται 
προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και θα έχει χρόνο ισχύος 
τουλάχιστον δεκατρείς (15) μήνες & 30 ημέρες, από την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών, δηλαδή μέχρι και 8/11/2023. 
 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην απόφαση 27/2022 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ με θέμα:  Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων διακήρυξης 
του υποέργου 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», με 
Κωδικό ΟΠΣ 5010807 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του 
περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», με ΑΔΑ: 9ΟΔΩΟΛ99-ΚΘΤ. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω : 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
   Ιωάννης  Κόκουρας      Απόστολος Σακελλάρης  
 Δήμαρχος  Τυρνάβου      Γεώργιος Σακούτσιος 
         Λάσκαρης Μανδηλάς 
         Γεώργιος Γκάτσος 
       Ακριβές αντίγραφο      Ανδρέας Γιαννόπουλος 
 Τύρναβος       Δημήτριος Ζώης 
         Κων/νος Παπαϊωάννου 
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ     Ιωάννης Μπάρμπας 
         Αθανάσιος Αβδουλάς 
      Ιωάννης  Κόκουρας 
    Δήμαρχος    Τυρνάβου 
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