
 

18εο ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 18, 58200, ΔΓΔΑ 

ΣΖΙ. 23810 25 555   FAX 23810 51255 

ΑΟΞΡΟΑΡΛΑ 

Από ηο πρακηικό ηης σπ’ αριθμ.3ης – 14/3/2019 Τακηικής Σσνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού 

Σσμβοσλίοσ ηης Δημοηικής Επιτείρηζης Ύδρεσζης Αποτέηεσζης Έδεζζας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.). 

ηελ Έδεζζα ζήκεξα 14/3/2019, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 13:30, θαηόπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ. 232/8-2-2019 πξόζθιεζεο ηεο Πξνέδξνπ, θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ Λ. 1069/80 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δπηρείξεζεο γηα 

λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην παξαθάησ ζέκα. 

Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ: Απόληεο από ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ: 

1. Εδξνπ Αηθαηεξίλε  Πξόεδξνο 1. Θσζηίδεο Γεώξγηνο Κέινο 

2. Γαζθάινπ Υξήζηνο Αληηπξόεδξνο   

3. Γηώγαο Γεκήηξηνο Κέινο   

4. Ηαηξίδνπ Αλαζηαζία Κέινο   

5. Θνπθνπιήο Θεόδσξνο Κέινο   

6. ακζάθε Καξία Κέινο   

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ αθόκα παξνύζα ε θ. Ιπζίηζθα Καξία, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

 

ΑΟΞΦΑΡΗ 61η  

 
ΘΕΛΑ:  ΟΑΠΑΑΡΗ ΔΘΕΜΕΠΓΕΘΑΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ «ΙΑΑΡΙΕΣΗ ΕΝΩΕΠΘΙΞΣ 

ΔΘΙΣΞΣ ΣΔΠΕΣΡΗΡ ΡΗΜ .Ι. ΟΑΜΑΓΘΡΑΡ» 

Ζ Πξόεδξνο πνπ εηζεγείηαη ην ζέκα, ππελζπκίδεη ζηα κέιε ηνπ Γ.. όηη κε ηελ ππ’αξηζκ. 

30/2019 απόθαζή ηνπο εγθξίζεθαλ νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Ζ 

ειεθηξνληθή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρεη ήδε μεθηλήζεη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, όπνπ ν δηαγσληζκόο 

έιαβε ζπζηεκηθό αξηζκό 80521.  

Κε αθνξκή εξώηεκα πνπ ηέζεθε από ελδηαθεξόκελν ηνπ δηαγσληζκνύ, δηαπηζηώζεθε ζθάικα 

ζηελ παξ. 23.4 ζρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο θαηαιιειόηεηαο, όπνπ, εθ 

παξαδξνκήο, αλαγξάθεηαη ιαλζαζκέλα «ΤΓΡΑΤΙΗΘΑ 2εο ηάμεο θαη άλσ» αληί ηνπ νξζνύ 

«ΤΓΡΑΤΙΗΘΑ Α2 ηάμεο θαη άλσ». 

Σν Γ.., αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σελ 30/2019 απόθαζή ηνπ 

2. Σνλ Λ.4412/2016 

3. Σνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΩΜΑ 

Α. Λα δηνξζσζεί ε εζθαικέλε θαηαρώξεζε 
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Β. Λα δνζεί παξάηαζε 15 εκεξώλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ώζηε ε δηνξζσκέλε δηαθήξπμε 

λα είλαη αλαξηεκέλε ηνπιάρηζηνλ 22 εκέξεο σο ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Γ. Θαζνξίδεη σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηελ Πέκπηε, 11-4-2019 θαη 

ώξα 15:00 θαη σο εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηελ Σεηάξηε 17-4-2019 θαη ώξα 10:00 

Γ. Λα θαηαρσξεζεί ε νξζή επαλάιεςε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πεξίιεςεο απηήο ζε όια ηα κέζα 

όπνπ είλαη δεκνζηεπκέλε (ΘΖΚΓΖ, ΔΖΓΖ, ΓΗΑΓΔΗΑ, ηνπηθόο ηύπνο) 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αξηζκό 61/2019 

 

Η ΟΠΞΕΔΠΞΡ  ΞΣ Δ.Ρ Α ΛΕΚΗ ΞΣ Δ.Ρ. 

 1. ΓΑΘΑΙΟΤ ΥΡΖΣΟ 

 2. ΓΗΩΓΑ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 

 3. ΗΑΣΡΗΓΟΤ ΑΛΑΣΑΗΑ 

 4. ΘΟΤΘΟΤΙΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

ΕΓΡΟΤ ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ 5. ΑΚΑΘΖ ΚΑΡΗΑ 
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