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Ιωάννινα, σήμερα την 05η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε, 
έκτακτη δια περιφοράς, συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ιωαννίνων, σύμφωνα με την από  05-05-2022 σχετική πρόσκληση του προέδρου 
της  Επιχείρησης κ. Αριστείδη Μπαρτζώκα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του 
Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191 Α’) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την 
αποφυγή της διάδοσης του Κορονοϊού (covid-19), σύμφωνα με τη διαδικασία 
των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) 
την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 163/33282/29-05-2020 και τις με αρ. Δ1α/ΓΠ οικ. 
30612/16-05-2020 (ΦΕΚ 1869/Β/17-05-2020) και Δ1α/ΓΠ οικ. 32009/23-05-2020 
(ΦΕΚ 1988/Β/23-05-2020) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, την υπ‘ αριθμ. 
60249/22-09-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. και την υπ‘ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ.23983/29-04-
2022 (ΦΕΚ 2137/τ.Β΄/30-04-2022) Κ.Υ.Α. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
και τη διαδικασία που περιγράφεται στην παραπάνω έγγραφη πρόσκλησή του. 
Από τα συνημμένα ειδικά έντυπα που απέστειλαν τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, μέσω e-mail, στη Γραμματεία Οργάνων Διοίκησης της ΔΕΥΑΙ και 
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αριστείδη Μπαρτζώκα, αυτός 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο έντεκα (11) Συμβούλων συμμετείχαν και ήταν 
παρόντες στην δια περιφοράς συνεδρίαση οι κάτωθι: 
1. Αριστείδης Μπαρτζώκας 5. Ελένη Ακονίδου  
2. Στέφανος Μάντζιος 6. Θωμάς Γιωτίτσας 
3. Γεώργιος Αρλέτος 7. Μάριος Βαβάτσικος 
4. Φώτιος Βάββας 8. Δανάη Κώτσια 
 

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τακτικά μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι.  
Από τη συνεδρίαση απουσιάζουν οι: Ευθύμιος Χρυσοστόμου , Καλλιόπη Αλεξίου 
και Αθανάσιος – Καίσαρας Μωρόγιαννης. 
Επίσης στη συνεδρίαση λογίζεται παρών και ο γενικός διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 
κ. Νικόλαος Σωτηριάδης, εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, κατόπιν συνεννόησης.  
Έχοντας την εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης δια 
περιφοράς, αφού δηλώνουν παρόντες οι οκτώ σύμβουλοι, άρχισε η συζήτηση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
Η εν λόγω συνεδρίαση  και η συζήτηση του θέματος έχουν κατεπείγοντα 
χαρακτήρα, λόγω αστοχίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, που είχε ως 
αποτέλεσμα την αδυναμία κατάθεσης προσφορών από τους ενδιαφερόμενους 
κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. 
Για την τήρηση των πρακτικών παρίσταται η γραμματέας του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ κ.Λουκία Γνωστοπούλου. 
Πριν από τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό 
Συμβούλιο ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του 
θέματος. 
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Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τον τίτλο «Λήψη απόφασης μετάθεσης της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ καθώς και της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου 
δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά, του διαγωνισμού για την 
ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Και Λειτουργία Γεωχωρικής Βάσης 
Δεδομένων Για Την Απομακρυσμένη Παρακολούθηση Και Διαχείριση Των 
Υδροσυστημάτων Του Οικισμού Ιωάννινα, WP3: «Δικτύωση Και Ανάπτυξη 
Γεωβάσης» (Networking And GIS Database)– Παραδοτέο: 3.6.2: «Εφαρμογή 
Δεδομένων Σε Γεωβάση» (Realization Of GIS Info Map) & WP4: «Αισθητήρες, 
Δίκτυα Και Πιλοτικές Δράσεις» (Sensors Networks And Pilot Actions) – 
Παραδοτέο: 4.6.3: «Πιλοτική Δράση Στην Πόλη Των Ιωαννίνων» (Pilot Action 
In Ioannina)», στα πλαίσια του έργου SAVEWATER» ο γενικός διευθυντής της 
ΔΕΥΑΙ κ. Νικόλαος Σωτηριάδης, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, θέτει υπόψη 
των Μελών, ηλεκτρονικά (με αποστολή e-mail), το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΨηΔ 16624 
ΕΞ/04-05-2022 (υπ’ αριθ. πρωτ. 4234/05-05-2022 εισερχόμενο στη ΔΕΥΑΙ) 
έγγραφο της Γεν. Γραμμ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, 
Γεν/ Δ/νση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης, 
Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης,  με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τετάρτη 04.05.2022», στο οποίο, 
μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης 
αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο κατάρτισης και υποβολής προσφορών, 
προδικαστικών προσφυγών, κ.α. και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση περί 
τεχνικής αδυναμίας του συστήματος, την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.4412/2016 και τις 
σχετικές διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 64233 (ΦΕΚ 2453/Β’/ 
09.06.2021), συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς να ρυθμίσουν τα 
της συνέχειας των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών τους κατά την κρίση τους.» 
Ο Γενικός Διευθυντής θέτει επίσης υπόψη των Μελών, ηλεκτρονικά (με αποστολή 
e-mail), την υπ’ αριθ. πρωτ. 4236/05-05-2022 εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., η οποία έχει ως εξής: 

«Χθες, Τετάρτη 4-5-2022, τελευταία ημέρα κατάθεσης προσφορών για την 
ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Και Λειτουργία Γεωχωρικής Βάσης 
Δεδομένων Για Την Απομακρυσμένη Παρακολούθηση Και Διαχείριση Των 
Υδροσυστημάτων Του Οικισμού Ιωάννινα, WP3: «Δικτύωση Και Ανάπτυξη 
Γεωβάσης» (Networking And GIS Database)– Παραδοτέο: 3.6.2: «Εφαρμογή 
Δεδομένων Σε Γεωβάση» (Realization Of GIS Info Map) & WP4: «Αισθητήρες, 
Δίκτυα Και Πιλοτικές Δράσεις» (Sensors Networks And Pilot Actions) – Παραδοτέο: 
4.6.3: «Πιλοτική Δράση Στην Πόλη Των Ιωαννίνων» (Pilot Action In Ioannina)», στα 
πλαίσια του έργου SAVEWATER, προέκυψε τεχνική αδυναμία του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από τις 11:00 και μετά, με αποτέλεσμα τη μη 
δυνατότητα κατάθεσης προσφορών από τους ενδιαφερόμενους. 
Το ΕΣΗΔΗΣ, με έγγραφό του (συνημμένο) μας ενημερώνει ότι, σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα πραγματοποιείται η 
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού. 
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Επειδή, η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί και μέσω 
του τύπου (δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα), προτείνεται ως 
νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ η επόμενη Τετάρτη 11-5-2022 και ώρα 14:00 και για την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική 
προσφορά η μεθεπόμενη Τετάρτη 18-5-2022 και ώρα 10:00. 
Με εκτίμηση 
Αριστείδης Μπαρτζώκας 
Πρόεδρος Δ.Σ.   ΔΕΥΑΙ» 

 

Υπενθυμίζεται η υπ’ αριθμό 4/78/30-03-2022 και ΑΔΑ:Ω509ΟΡΙΞ-Υ9Ζ απόφαση 
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, η 
διενέργεια ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση 
της προμήθειας του θέματος και η διάθεση πίστωσης στον προϋπολογισμό 
εξόδων τρέχοντος έτους (α.α.υ. 19/04-01-2022 με ΑΔΑ: Ψ64ΨΟΡΙΞ-Δ1Β). 
 
 

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, αφού έλαβε υπ’ 
όψιν του τα ανωτέρω, 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 
1. Ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών για 

την επιλογή αναδόχου, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
Και Λειτουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων Για Την Απομακρυσμένη 
Παρακολούθηση Και Διαχείριση Των Υδροσυστημάτων Του Οικισμού Ιωάννινα, 
WP3: «Δικτύωση Και Ανάπτυξη Γεωβάσης» (Networking And GIS Database)– 
Παραδοτέο: 3.6.2: «Εφαρμογή Δεδομένων Σε Γεωβάση» (Realization Of GIS Info 
Map) & WP4: «Αισθητήρες, Δίκτυα Και Πιλοτικές Δράσεις» (Sensors Networks And 
Pilot Actions) – Παραδοτέο: 4.6.3: «Πιλοτική Δράση Στην Πόλη Των Ιωαννίνων» 
(Pilot Action In Ioannina)», στα πλαίσια του έργου SAVEWATER, μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ, την επόμενη Τετάρτη 11-5-2022 και ώρα 14:00.  

2. Ορίζει νέα ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του Υποφακέλου 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά της ως άνω προμήθειας, 
μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τη 
μεθεπόμενη Τετάρτη 18-5-2022 και ώρα 10:00. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας. 

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
               Ακριβές αντίγραφο  
από τη Γραμματεία Οργάνων Διοίκησης                          
           Λουκία Γνωστοπούλου 
 
 

ΑΔΑ: 9Γ7ΛΟΡΙΞ-ΟΝΑ




	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  Δ.Σ.
	ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθ. 6
	ΑΠΟΦΑΣΗ  αριθ. 116                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

		2022-05-05T13:55:42+0300
	LOUKIA GNOSTOPOULOU


		2022-05-05T13:58:17+0300
	Athens




