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                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αριθ. αποφ. :  133/ 2017 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                         
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ                                    
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY  18/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30-06-2017 

 
Σήμερα την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου 

συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 1655/30-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη 

του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της 

ημερησίας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος Σαββάκης Φίλιππος, έλαβαν 

μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Βαμβουκάκη – Κορνηλάκη Αριστέα, Ντουλάκης Ιωάννης, Μανιαδής Αντώνης, Σαμψών 

Δημήτρης, Χαλκιαδάκη Χρυσούλα. 

 

                                               ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Μακριδάκης Κων/νος, Μαρκατάτος Γεώργιος, Χουλάκη - Παντερμαράκη Αριστέα Ουρανία. 

 

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών του Δ.Σ. είναι 

παρόντα τα έξι (6) και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση 

παραβρέθηκε και ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΜ Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος της ΔΕΥΑΜ Φασουλάκης Μιχάλης για 

την τήρηση των πρακτικών. 
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Θέμα 1ο: Εξέταση υπομνήματος κατά της υπ’ αριθ. 1393/06-06-2017 διακήρυξης της 

ΔΕΥΑΜ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ» 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το από 28/06/2017 υπόμνημα που κατατέθηκε ηλεκτρονικά από την 

εταιρεία «CONSTRAT ΕΠΕ», κατά του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού 

της ΔΕΥΑΜ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΕΥΑΜ», με καταληκτική ημερομηνία την 3η Ιουλίου 2017 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ : 

42651 ως κατωτέρω : 

 

ΠΡΟΣ : Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 115, 71414, ΓΑΖΙ , ΚΡΗΤΗ 
ΤΗΛ : 2810-824625 
FAX : 2810-822964 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΕΥΑΜ» 
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03/07/2017 
ΥΠΟΨΗ : ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΦΟΡΑ : ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 
 
Υποβάλλουμε ΥΠΟΜΝΗΜΑ κατά της Διακήρυξης με τίτλο ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ’’ για τους παρακάτω αληθής και 
βάσιμους λόγους: 
 
Η εν λόγω διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Διακήρυξης για 
Συμβάσεις Προμηθειών του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
Όμως υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα 
αναγράφονται στο Υπόδειγμα της διακήρυξης του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
Πριν όμως εξηγήσουμε αναλυτικότερα ποια σημεία έρχονται σε αντίθεση θέλουμε να σας 
ενημερώσουμε ότι όλα τα στοιχεία που πρέπει να ζητιούνται στον υποφάκελο 
‘’Δικαιολογητικών Συμμετοχής’’ αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον Οικονομικό Φορέα 
και ΟΧΙ το Εργοστάσιο κατασκευής, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και όπως 
αναλυτικά περιγράφεται και στο ΤΕΥΔ. 
Αναλυτικότερα: 

Στην παρ. 2.2.6 ‘’ Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα’’ (σελ. 20) η υπηρεσία σας 
ζητεί να προσκομιστούν δηλώσεις των Εργοστασίων Κατασκευής στις 
οποίες να δηλώνουν (οι κατασκευαστές) ότι πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Η ανωτέρω ζήτηση δεν αφορά τους οικονομικούς φορείς και δεν υπάρχει πουθενά σαν 
επιλογή στο Υπόδειγμα της διακήρυξης του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι ανωτέρω δηλώσεις εσφαλμένα έχουν ζητηθεί στο 
συγκεκριμένο σημείο της διακήρυξης, θα μπορούσαν να ζητηθούν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
όπου αναγράφοντα όλα τα Τεχνικά Στοιχεία που ζητούνται από τους κατασκευαστές την 
καταβλητική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και ΟΧΙ στα Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης που αφορούν αποκλειστικά και μόνο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
Ν.4412/2016, τους Οικονομικούς φορείς. 

Στην παρ. 2.2.7 ‘’ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σελ. 21) η υπηρεσία σας ζητεί να 
προσκομιστούν ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 και ISO 14001:2004 από το 
εργοστάσιο κατασκευής. 
Το Υπόδειγμα της διακήρυξης του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αναφέρει ξεκάθαρα ότι τα 
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συγκεκριμένα ISO αφορούν τον οικονομικό φορέα και ΟΧΙ το εργοστάσιο 
κατασκευής. 
Όποτε εσφαλμένα και εδώ έχουν αναφερθεί να προσκομιστούν τα ανωτέρω. 
Τα ανωτέρω ISO των εργοστασίων κατασκευής εσφαλμένα έχουν ζητηθεί στο 
συγκεκριμένο σημείο της διακήρυξης, θα μπορούσαν να ζητηθούν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
όπου αναγράφοντα όλα τα Τεχνικά Στοιχεία που ζητούνται από τους κατασκευαστές την 
καταβλητική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και ΟΧΙ στα Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης που αφορούν αποκλειστικά και μόνο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
Ν.4412/2016, τους Οικονομικούς φορείς. 
Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν Τεχνικά στοιχεία αξιολόγησης και θα πρέπει να 
προσκομίζονται στο αρχικό στάδιο έτσι ώστε να γίνεται εμπεριστατωμένα και σωστότερα 
η αξιολόγηση των Τεχνικών στοιχείων που έχει υποβάλλει και κάθε Οικονομικός Φορέας 
και ΟΧΙ όπως προείπαμε στα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που αφορούν αποκλειστικά 
και μόνο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Ν.4412/2016, τους Οικονομικούς φορείς. 

Στην παρ. 2.2.5 ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ’’ (σελ. 19) ζητείται για τον μέσο 
‘’ειδικό’’ ετήσιο κύκλο εργασιών τα τρία τελευταία έτη, 
ύψους τουλάχιστον 182.443,00 € ΕΝΩ στην παρ. 2.2.6 ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ‘’ ζητείται να έχουν τουλάχιστον δυο συμβάσεις 
προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, το άθροισμα των οποίων υπερβαίνει ή 
είναι τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας 
διακήρυξης. 
Τι από τα δυο ισχύει ?? 
 
Αναφορικά με όλα τα ανωτέρω αληθή και βάσιμα στοιχεία ζητούμε την ακύρωση 
του εν λόγω διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη αυτού με ορθούς όρους, οι 
οποίοι θα είναι ξεκάθαροι προς όλος τους Οικονομικούς φορείς για να 
συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία. 
Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας. 

 
Μετά τιμής 
Στράτης Κων/νος 
CONSTRAT ΕΠΕ 

 

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος πρότεινε στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, την τροποποίηση των όρων 
της υπ’ αριθ. 1393/06-06-2017 διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης αυτής, όπου 
κριθεί αναγκαίο, αφού ληφθεί υπόψη το εν λόγω υπόμνημα καθώς επίσης και την 
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. 

Το λόγο έλαβε το μέλος του Δ.Σ. Σαμψών Δημήτρης και ανέφερε ότι οι αναφορές που 
γίνονται στο υπόμνημα από την εταιρία Constrat ΕΠΕ, κάνουν αυστηρότερο το 
διαγωνισμό. 

Το μέλος του Δ.Σ. Ντουλάκης Ιωάννης έκανε σύντομη αναφορά στις ελλείψεις υλικών 
σε συγκεκριμένα είδη της αποθήκη της ΔΕΥΑΜ, στις βλάβες που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΜ και δεδομένου του χρονικού διαστήματος που 
απαιτείται για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, πρότεινε την συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και μετά από 
διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
α) Ακυρώνει τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ», με καταληκτική ημερομηνία την 3η Ιουλίου 2017 και 
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συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ : 42651, προκειμένου να γίνει τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
1393/06-06-2017 διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης αυτής, όπου κριθεί 
αναγκαίο, αφού ληφθεί υπόψη το από 28/06/2017 υπόμνημα που κατατέθηκε 
ηλεκτρονικά από την εταιρεία «CONSTRAT ΕΠΕ», ώστε να μην υπολείπεται καμία 
απολύτως ασάφεια ως προς τα ζητήματα που αναπτύσσονται σε αυτό. 

β) Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ . 
της ΔΕΥΑΜ, με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
μετά την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1393/06-06-2017 διακήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης αυτής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) 
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του 
Βιβλίου ΙΙ.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 133/ 2017 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 

                                                                                             Τα Μέλη          

                                                                                     Ακριβές Απόσπασμα 

                                                                               Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 

 

 

                                                                                       Σαββάκης Φίλιππος 

http://www.promitheus.gov.gr/
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