
 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
               Δ.Ε.Υ.Α.Π.                                      του πρακτικού της με αριθμό 04/2022 
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       τακτικής δια περιφοράς  Συνεδρίασης                

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                         του   Διοικητικού Συμβουλίου της    

                     ΠΑΡΟΥ                                                          Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου 

                                  

                                                     

Α π ό φ α σ η: 37/2022                Π ε ρ ί λ η ψ η: Τροποποίηση των όρων της  

                                                      διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο: «Προμήθεια     

                                                      εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β Σταθμού  

                                                      ισχύος 500kW με ενεργειακό συμψηφισμό (net   

                                                      metering) στο Κρωτήρι Παροικιάς». 

 

Στην Πάρο, σήμερα 20 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς 

συνεδρίαση έπειτα από την  1401/16-04-22 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1069/80: «Περί 

λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους νόμους 

2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/19 για τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, όπως αυτό καθορίστηκε στην πρόσκληση του Προέδρου και  

διαπιστώθηκε ότι επί του συνόλου των έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν στη δια περιφοράς 

συνεδρίαση παρόντα τα εννέα(9) μέλη, ονομαστικά οι: 

 

               Π α ρ ό ν τ ε ς                                                           Α π ό ν τ ε ς 

 
1. Πούλιος Γεώργιος                                                      Χριστόφορος Ευστράτιος  

2. Μανωλάκη Θεοδωσία                                                Πετρόπουλος Βαζαίος 

3. Μαούνη Φλώρα 

4. Κονταράτος Ιωάννης                                                   

5. Μιχαλάτος Παναγιώτης  

6. Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα  

7. Σάμιος Αθανάσιος  

8. Μαρινόπουλος Αθανάσιος 

9. Φωτίου Ελευθέριος 

 

Η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου κα. Στέλλα Αυγουστίνα ανέλαβε την ηλεκτρονική 

συλλογή των ψήφων και την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος έπειτα από την τηλεφωνική διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

εκ περιφοράς συνεδρίασης. 

 

                                                                         Εισηγητής:  κ. Ν. Καραμανές 

Θέμα:3
ο 
Η.Δ.  

  

Ο Γενικός Δ/ντής στην εισήγησή του ανάφερε ότι για τον ανοιχτό διαγωνισμό 

άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 500 kW με ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering) 

στο Κρωτήρι Παροικίας», ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο υποβολής προσφορών, 
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ζητηθήκαν αρκετές διευκρινήσεις οι οποίες απαντήθηκαν μέσω του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Λόγω της σπουδαιότητας των πληροφοριών που ζητήθηκαν κατά την υποβολή 

των διευκρινήσεων καθώς και της συμπλήρωσης της διακήρυξης στην παράγραφο 2.2.5 

– Οικονομική χρηματοοικονομική επάρκεια ως εξής:  

 

«Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/παρέχουν 

κατ’ ελάχιστον:  

 

α1) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:  

1. έτος 2019, κύκλος εργασιών εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ  

2. έτος 2020, κύκλος εργασιών εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ  

3. έτος 2021, κύκλος εργασιών εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών 

για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με 

το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ . 

και  α2) ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων ποσoύ 1.000.000,00€ 

ή 

β1) μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2019, 2020, 2021 ίσος προς εξακόσιες 

χιλιάδες ευρώ (600.000,00 €). 

και  β2) ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων ποσoύ 1.000.000,00€ 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις 

καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.» 

 

προτείνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

κατά μία εβδομάδα ήτοι: Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 

06/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των προσφορών θα διενεργηθεί την 13/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 π.μ.  

Έτσι όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να λάβουν γνώση όλων 

των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους  και θα δοθεί η 

δυνατότητα σε περισσότερους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν τις προσφορές 

τους.  

Επίσης, προτείνεται και η μετάθεση της ημερομηνίας επιτόπιας επίσκεψης των 

οικονομικών φορέων στο χώρο εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος και η παραλαβή 

των ενδεικτικών σχεδίων μέχρι την 03/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Καραμανέ,  έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του 

άρθρου 4 του νόμου 1069/80: «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και 

λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» και τις 

τροποποιήσεις αυτού με τους νόμους: 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 

4604/19 και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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Αποφασίζει ομόφωνα, 

 

1. Τη συμπλήρωση των όρων της διακήρυξης στην παράγραφο 2.2.5 – Οικονομική 

χρηματοοικονομική επάρκεια ως εξής:  

«Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/παρέχουν 

κατ’ ελάχιστον:  

α1) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:  

1. έτος 2019, κύκλος εργασιών εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ  

2. έτος 2020, κύκλος εργασιών εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ  

3. έτος 2021, κύκλος εργασιών εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών 

για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με 

το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ . 

και  α2) ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων ποσoύ 1.000.000,00€ 

ή 

β1) μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2019, 2020, 2021 ίσος προς εξακόσιες 

χιλιάδες ευρώ (600.000,00 €). 

και  β2) ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων ποσoύ 1.000.000,00€ 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις 

καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.» 

Καθώς στο έγγραφο ΕΕΕΣ, Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής Β: Οικονομική και 

χρηματοδοτική επάρκεια δεν αναφέρεται ο όρος για επάρκεια που να  αποδεικνύεται με 

το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών οι οικονομικοί  φορείς, που διαθέτουν επάρκεια με το 

μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, θα προσκομίσουν συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την 

οποία θα την υποβάλλουν μαζί με το ΕΕΕΣ στο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής». 

Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης. 

 

2.  Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών κατά 

μία εβδομάδα ήτοι: Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 

06/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των προσφορών θα διενεργηθεί την 13/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 π.μ. 

 

3.  Τη μετάθεση της ημερομηνίας επιτόπιας επίσκεψης των οικονομικών φορέων 

στο χώρο εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος και τη παραλαβή των ενδεικτικών 

σχεδίων μέχρι τη 03/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 37/2022 

 

Έπειτα  από την ψηφοφορία,  λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 

κατωτέρω.-  
 
                      Ο Πρόεδρος                                           Τα Μέλη 

 

                   Πούλιος Γεώργιος                                   Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα 

       Κονταράτος Ιωάννης 

       Σάμιος Αθανάσιος 

       Μιχαλάτος Παναγιώτης 

       Μαούνη Φλώρα 
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                                                                                    Μανωλάκη Θεοδωσία 

                                                                                    Φωτίου Ελευθέριος 

                                                                                    Μαρινόπουλος Αθανάσιος    

                                                                               

Για την ακρίβεια 

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                        Η Γραμματέας  

 

 

          Πούλιος Γεώργιος                                                        Στέλλα Αυγουστίνα 
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