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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘ.: ΓΕΡΑΝΙ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΕΥΘ.: info@deyaba.gr 

ΤΗΛ.: 28210-84000 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/2021  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  185/2021 

 

ΘΕΜΑ 1Ο Η.Δ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια υλικών δικτύων 

για τη Δ.Ε. Βουκολιών»  

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 της Π.Ν.Π  «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/30-03-2020 τ. Α’),  της με αριθμό 

194/2020 Απόφασης Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ:6ΥΤΔΩΞ5-6Α7) & της με αρ. 40/20930/31-03-2020 

εγκυκλίου του υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), συνεδρίασε τακτικά -σύμφωνα με  την 

παρ. 2 του άρθρου 4 ν. 1069/1980- δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα (ΔΕΥΑΒΑ) την  Τρίτη 1 

Ιουνίου 2021 και ώρες 10:00πμ έως 12:00μμ ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 2433/28-05-2021 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία επιδόθηκε νόμιμα (με μήνυμα ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας) σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. 

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά μέλη): 

1. Μαυρογένης Ευτύχης, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δήμου Πλατανιά, ως Πρόεδρος 

2. Αναγνωστάκη Ελευθερία, δημότισσα Πλατανιά, ως Αντιπρόεδρος 

3. Αρχοντάκης Χρήστος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δήμου Πλατανιά, ως μέλος 

4. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας δήμου Πλατανιά, 

ως μέλος 

5. Δασκαλάκης Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δήμου Πλατανιά, ως μέλος 

6. Βουλγαράκης Μανούσος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας δήμου Πλατανιά, ως μέλος 

7. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ, επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας δήμου Πλατανιά, ως μέλος 

8. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας δήμου Πλατανιά, 

ως μέλος 

9. Μπεμπλιδάκης Κων/νος, δημότης Πλατανιά, ως μέλος 

10. Χανιωτάκη Αθηνά, εκπρόσωπος Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, ως μέλος 

11. Τραγιάννης Νικόλαος, εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ των ΟΤΑ Χανίων, ως 

μέλος 

Επισημαίνεται ότι η 20η/2021 τακτική Συνεδρίαση έλαβε χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό 

προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις και τα πρακτικά της συντάχθηκαν από τη Δασκαλάκη 

Αικατερίνη, γραμματέα του Δ.Σ. 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2492/01-06-2021 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
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Στη διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης δε συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. κ. κ. Δασκαλάκης 

Νικόλαος, Τραγιάννης Νικόλαος & Χανιωτάκη Αθηνά, οι οποίοι δεν αντικαταστάθηκαν. Δεδομένου 

του αριθμού συμμετεχόντων μελών στη δια περιφοράς συνεδρίαση διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

απαρτίας.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η με αρ. πρωτ. 2418/28-05-2021 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή επί του 

θέματος η οποία αυτολεξεί αναφέρει: 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια υλικών δικτύων για τη 

Δ.Ε. Βουκολιών» 

ΣΧΕΤ: η με αρ. 113/2021 (ΑΔΑ:9ΨΤ9ΓΟΕΠ3-Θ6Γ)Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα  με 

θέμα «Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός τρόπου ανάθεσης, 

έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, ανάθεση δημοσίευσης της 

περίληψης της Διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών δικτύων για τη Δ.Ε. Βουκολιών» 

Με τη με αρ. 131/2021 σχετική Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ εγκρίθηκε η ανάθεση για την 

«Προμήθεια υλικών δικτύων για τη Δ.Ε. Βουκολιών» με τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού και εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 

1724/22-04-2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC008598361) Διακήρυξη, στην οποία ορίζεται σαν καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών η 1η Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00μ.μ..  

Επίσης με την ίδια απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ εγκρίθηκε και ανατέθηκε η δημοσίευση της 

περίληψης της Διακήρυξης σε δύο τοπικές εφημερίδες.  

Σύμφωνα με τη με αριθμό 196/3-8-2017 (ΦΕΚ 2824/11-8-2017 τ. Β’) Απόφαση του Υπουργού 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθορίζονται οι ημερήσιες και 

εβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 

δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου, στην οποία για το Νομό Χανίων ως τέτοιες καθορίζονται: 

μοναδική ημερήσια τα «Χανιώτικα Νέα» και μοναδική εβδομαδιαία οι «Νέοι Ορίζοντες» 

Επειδή δεν υπολογίστηκε σωστά η περιοδικότητα κυκλοφορίας της εβδομαδιαίας εφημερίδας 

«Νέοι Ορίζοντες» και δεν υπάρχει δυνατότητα δημοσίευσης της Προκήρυξης πριν την Τετάρτη 2-6-

2021 (ημερομηνία έκδοσης του επόμενου φύλλου της εφημερίδας) ημερομηνία κατά την οποία θα 

έχει παρέλθει ο χρόνος υποβολής προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού, τηρώντας τις αρχές της 

ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας παρακαλούμε όπως: 

1. Εγκρίνετε την τροποποίηση των όρων της με αρ. πρωτ. 1724/22-04-2020 (ΑΔΑΜ: 

21PROC008598361) Διακήρυξης 

2. Εγκρίνετε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την  «Προμήθεια υλικών 

δικτύων για τη Δ.Ε. Βουκολιών», με τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού 

3. Ορίσετε ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη οκτώ  (08) Ιουνίου 

2021 και ώρα 14:00 μ.μ. 

4. Ορίσετε ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού την Δευτέρα 

δεκατέσσερις  (14) Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. 

5. Κατά τα λοιπά  δεν υπεισέρχεται καμία άλλη αλλαγή και ισχύουν οι όροι του διαγωνισμού, 

όπως εγκρίθηκαν με την με αρ. 113/21 (ΑΔΑ: 9ΨΤ9ΓΟΕΠ3-Θ6Γ) Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ 
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Η απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών 

«Προμήθεια υλικών δικτύων για τη Δ.Ε. Βουκολιών», με τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr θα αναρτηθεί Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ), στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ, ενώ η προκήρυξη θα δημοσιευθεί  στην 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» όπως προβλέπεται. 

 «Υπέρ» της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη διαδικασία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων της με αρ. πρωτ. 1724/22-04-2020 (ΑΔΑΜ: 

21PROC008598361) Διακήρυξης μόνο ως προς την παράταση της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών για την  «Προμήθεια υλικών δικτύων για τη Δ.Ε. Βουκολιών», με τη διενέργεια 

ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

2. Ορίζει ως νέες ημερομηνίες: α) υποβολής προσφορών την Τρίτη οκτώ  (08) Ιουνίου 2021 και 

ώρα 14:00 και β) ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού τη Δευτέρα δεκατέσσερις  (14) 

Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 

Κατά τα λοιπά  δεν υπεισέρχεται καμία άλλη αλλαγή και ισχύουν οι όροι του διαγωνισμού, 

όπως εγκρίθηκαν με την με αρ. 113/21 (ΑΔΑ: 9ΨΤ9ΓΟΕΠ3-Θ6Γ) Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ. 

Η παρούσα απόφαση θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr θα αναρτηθεί Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ), στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ (www.deyava.gr), ενώ η προκήρυξη θα 

δημοσιευθεί  στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» όπως προβλέπεται. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 185/2021 

 

 

 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 1. Αναγνωστάκη Ελευθερία 

Μαυρογένης Ευτύχης 2. Αρχοντάκης Χρήστος 

 3. Βουλγαράκης Μανούσος 

 4. Μαραγκουδάκη Πλοκαμάκη Χρυσάνθη 

 5. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ 

 6. Βεριβάκη Μαστοράκη Γεωργία 

 7. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος 
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