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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο: 
«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Κυριακίου». 
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, Κων/νος Μερτζάνης έχοντας υπ’όψη:  
 
1.  Την με αριθμό 187/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ με θέμα: «Συγκρότηση 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την Διενέργεια του Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των 
προσφορών και εισήγησης για ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Κυριακίου». 
2. Τον Ν.4412/2016 «Δημ. Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
147Α/8-8-2016)  όπως ισχύει , άρθρο 98 «Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων», παρ. 1α 
και άρθρο 315 «Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας». 
3. Τη διακήρυξη του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) 
Οικισμού Κυριακίου», άρθρο 18 «Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών – αποσφράγιση». 
4. Την με αριθμό 1/2021 απόφαση του Δ.Σ με θέμα: Μετάθεση ημερομηνίας 
αποσφράγισης προσφορών για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
(ΕΕΛ) Οικισμού Κυριακίου». 

5. Την με αριθμό 33/2021 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα:  «Μετάθεση 
ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο: «Εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Κυριακίου». 
6. Το με αρ. πρωτ. 521/2-3-2021 έγγραφο της κ. Δήμητρας Καρβούνη, Πρόεδρου 
της Επιτροπής διαγωνισμού η οποία στις 3/3/2021 έχει κανονική άδεια και το με 
αρ. πρωτ. 500/26-2-2021 έγγραφο της Σταυρούλας Λογαρά, μέλος  της Επιτροπής 
διαγωνισμού του εν λόγω έργου με τα οποία δηλώνουν ότι συμμετέχουν στην 
συνέχιση της Απεργίας – Αποχής έως 12-3-2021 από το ΜΗΜΕΔ και όλες τις 
επιτροπές του Ν. 4412/16 (και από τις επιτροπές Διαγωνισμού) . 
 
 
 
 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ 
 
 

Μετατίθεται για τις 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
(ΕΕΛ) Οικισμού Κυριακίου». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
 
 
                                                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ 
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