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ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Στα Χανιά σήμερα Πέμπτη 13/09/2017 και ώρα 13.00 συνήλθε εκτάκτως το Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μετά την 7016/12-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κου Αντώνη Σχετάκη, η
οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Παρόντες ήταν:
1.Σχετάκης Αντώνης Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2. Καραμπινάκης Νικόλαος Aντιπρόεδρος,
μέλος Δ.Σ. 3.

Λεβεντάκης Δημήτριος, μέλος Δ.Σ

4. Κουτράκης Ιωάννης, μέλος Δ.Σ. 5.

Παπαδάκης Δημήτρης, μέλος Δ.Σ. 6.Λύκου Σοφία, εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης και
7. Λατινάκης Νικόλαος μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπος των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Απουσίαζαν: 1. Βερναδάκη Σοφία , μέλος Δ.Σ. 2. Ψυχογιού Ελένης μέλος Δ.Σ
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν : ο Γενικός Δ/ντής κος Στεργιάννης Κων/νος και ο

κος

Λεμονής Δημήτρης Δ/ντής Δ.Ο.Υ. ως εισηγητές και ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων .
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Ροδάμη – Ζουρίδου Μαρία
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποίησης-Συμπλήρωσης όρων Διακήρυξης για την υλοποίησης
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. CPV: 64110000-0 με Κριτήριο
κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,
που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού της παρεχόμενης Υπηρεσίας, εφόσον η
προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Αρ. Αποφ.: 402/2017
Στην συνέχεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εισάγει προς συζήτηση
το θέμα σύγκλησης του έκτακτου Συμβουλίου και αφού το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα για το
κατεπείγον του θέματος, προχώρησε στην συζήτηση της υπ’ αριθμ. 7015/12-9-2017
εισήγησης του Γενικού Δ/ντή και του Πρ/νου τμήματος Προμηθειών αφορά το ανωτέρω θέμα
και έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουμε συνημμένα τις Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις των όρων της
Διακήρυξης για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας προϋπολογισμού 350.700,00 € (χωρίς
το ΦΠΑ και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Πιο αναλυτικά:
1. Συμπλήρωση άρθρου 2.2.1 –Δικαίωμα Συμμετοχής με προσθήκη παραγράφου αριθμό 4
ως εξής:
Οι διαγωνιζόμενοι επιπλέον θα πρέπει :
I. να ασκούν επάγγελμα σχετικό το δημοπρατούμενο αντικείμενο, εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
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II. να πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 για την άσκηση ταχυδρομικών
δραστηριοτήτων και να διαθέτουν προς απόδειξη τούτου ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ από την Εθνική
Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών(ΕΕΤΤ) ή ναέχουνορισθείωςφορείς- παροχήςκαθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4053/2012
III. να πληρούν τις προϋποθέσεις πανελλαδικής κάλυψης και να δύνανται να παρέχουν
ταχυδρομικό έργο με συγκεκριμένη συχνότητα χωρίς καμία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής.

2. Συμπλήρωση άρθρου 3.2 –Προσκόμιση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσηςΔικαιολογητικά κατακύρωσης ως εξής:
Επί πλέον πρέπει να προσκομισθεί:
Α) το δικαιολογητικό του άρθρου 2.2.1.4 II που αφορά την ειδική άδεια του Ν.4053/2012 και
Β) το δικαιολογητικό του άρθρου 2.2.1.4 III που αφορά τις προϋποθέσεις πανελλαδικής
κάλυψης

ταχυδρομικού

έργου

υπό

την

μορφή

υπεύθυνης

δήλωσης

ψηφιακά

υπογεγραμμένης.

Σε συνέχεια των παραπάνω ,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. Την έγκριση Τροποποίησης-Συμπλήρωσης των όρων της Διακήρυξης ως εξής:
1.Συμπλήρωση άρθρου 2.2.1 –Δικαίωμα Συμμετοχής με προσθήκη παραγράφου αριθμό 4
ως εξής:
Οι διαγωνιζόμενοι επιπλέον θα πρέπει :
I. να ασκούν επάγγελμα σχετικό το δημοπρατούμενο αντικείμενο, εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
II. να πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 για την άσκηση ταχυδρομικών
δραστηριοτήτων και να διαθέτουν προς απόδειξη τούτου ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ από την Εθνική
Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών(ΕΕΤΤ) ή να έχουν ορισθεί ως φορείςπαροχής- καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4053/2012
III. να πληρούν τις προϋποθέσεις πανελλαδικής κάλυψης και να δύνανται να παρέχουν
ταχυδρομικό έργο με συγκεκριμένη συχνότητα χωρίς καμία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής.

2.Συμπλήρωση άρθρου 3.2 –Προσκόμιση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσηςΔικαιολογητικά κατακύρωσης ως εξής:
Επί πλέον πρέπει να προσκομισθεί:
Α) το δικαιολογητικό του άρθρου 2.2.1.4 II που αφορά την ειδική άδεια του Ν.4053/2012 και
Β) το δικαιολογητικό του άρθρου 2.2.1.4 III που αφορά τις προϋποθέσεις πανελλαδικής
κάλυψης

ταχυδρομικού

έργου

υπό

την

υπογεγραμμένης.
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μορφή

υπεύθυνης

δήλωσης

ψηφιακά
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Β. Την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών από 18/09/2017 σε
28/09/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.00 μ.μ.
Γ. Την αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών από 21/09/2017 σε 04/10/2017
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.00 π.μ.

Μετά από συζήτηση το Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει :
Τις Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις των όρων της Διακήρυξης για την υλοποίηση:
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ως εξής:
1.Συμπλήρωση άρθρου 2.2.1 –Δικαίωμα Συμμετοχής με προσθήκη παραγράφου αριθμό 4
ως εξής:
Οι διαγωνιζόμενοι επιπλέον θα πρέπει :
I. να ασκούν επάγγελμα σχετικό το δημοπρατούμενο αντικείμενο, εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
II. να πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 για την άσκηση ταχυδρομικών
δραστηριοτήτων και να διαθέτουν προς απόδειξη τούτου ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ από την Εθνική
Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών(ΕΕΤΤ) ή να έχουν ορισθεί ως φορείςπαροχής- καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4053/2012
III. να πληρούν τις προϋποθέσεις πανελλαδικής κάλυψης και να δύνανται να παρέχουν
ταχυδρομικό έργο με συγκεκριμένη συχνότητα χωρίς καμία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής.
2.Συμπλήρωση

άρθρου

3.2

–Προσκόμιση

υποβολής

δικαιολογητικών

κατακύρωσης-

Δικαιολογητικά κατακύρωσης ως εξής:
Επί πλέον πρέπει να προσκομισθεί:
Α) το δικαιολογητικό του άρθρου 2.2.1.4 II που αφορά την ειδική άδεια του Ν.4053/2012 και
Β) το δικαιολογητικό του άρθρου 2.2.1.4 III που αφορά τις προϋποθέσεις πανελλαδικής
κάλυψης ταχυδρομικού έργου υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης ψηφιακά υπογεγραμμένης.

Β. Την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών από 18/09/2017 σε
28/09/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.00 μ.μ.
Γ. Την αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών από 21/09/2017 σε 04/10/2017
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.00 π.μ.
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΡΟΔΑΜΗ-ΖΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5. ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
6. ΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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