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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

 

                                         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 17
ης

/2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Χερσονήσου (ΔΕΥΑΧ). 

Στο Δημοτικό Κατάστημα στα Μάλια, σήμερα ημέρα Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:30 

μ.μ. κατόπιν της υπ’ αριθ. 4693/1-10-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε 

στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 συνήλθε σε Τακτική 

Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις 

σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερησίας διάταξης. 

 Παρόντες ήταν:  

1. Ματθαιάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος 

2. Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 

3. Κουτσαντωνάκη Αμαλία, Μέλος 

4. Παπαδάκης Εμμανουήλ, Μέλος 

5. Πλευράκη Δέσποινα, Μέλος  

6. Χατζηανδρέου Τρύφωνας, Μέλος 

7. Ρουσάκης Ιωάννης, αναπληρωματικό Μέλος 

Απόντες ήταν: 

8. Αναστασάκης Κωνσταντίνος, Μέλος 

9. Γαράκη Μαρία, Μέλος 

10. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ, Μέλος 

11. Φαζάκης Νικόλαος, Μέλος 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο κος Κοσμαδάκης Εμμανουήλ, Τεχνικός Διευθυντής, η κα 

Δανελάκη Μαρία, προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος, ο κος Τερζάκης Θεόδωρος, νομικός 

σύμβουλος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ, για να ενημερώσουν τα μέλη και να εισηγηθούν τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης καθώς και η κα Σαρρή Κορίνα, υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος έθεσε σε 

ψηφοφορία την έγκριση από το Δ.Σ. της συζήτησης θεμάτων Εκτός Ημερησίας Διάταξης ως 

έκτακτα. 

Συγκεκριμένα, για το θέμα με τίτλο: «Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

οικισμών Καρτερού και Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανού Κάμπου» της Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ.ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» με κωδικό 

ΟΠΣ «5047420», με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 182916» ανέφερε ότι χρήζει ανάγκης να 

συζητηθεί και να ληφθεί Απόφαση καθώς ο διαγωνισμός, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε διενέργεια, 

θα πρέπει να ματαιωθεί σύμφωνα με το έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 8050/4-102021 της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης που παραλήφθηκε σήμερα από την Υπηρεσία. Η αναβολή του 
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θέματος μέχρι το επόμενο συμβούλιο θα παρακωλύσει και θα καθυστερήσει τη διαδικασία 

έναρξης του σημαντικού αυτού έργου.  

 Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί και να παρθεί 

απόφαση για αυτό το θέμα Εκτός Ημερησίας Διάταξης στην έναρξη της συζήτησης των θεμάτων 

εντός ημερησίας διάταξης. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 137/2021 

ΘΕΜΑ:  Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

του έργου µε τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Καρτερού και 

Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανού Κάμπου» της Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ.ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 

«5047420», με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 182916 

Εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα Εκτός Ημερησίας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη για 

το θέμα και στη συνέχεια δίνει το λόγο στον Τεχνικό Διευθυντή ο οποίος είπε στα μέλη τα εξής: 

• Με την υπ’ αριθμό 130/2019 (ΑΔΑ: Ω4ΥΑΟΛΝΞ-Λ3Φ) Απόφαση του, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. είχε 

εγκρίνει την μελέτη του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ», και είχε αποφασίσει την υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη», και συγκεκριμένα στον άξονα 

προτεραιότητας 2: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη». 

• Με την υπ’ αριθμό 255/Πρακτικό 10
ο
/02-09-2019, γωνομοδότησή του, το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, είχε γνωμοδοτήσει ομόφωνα θετικά για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. 

ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ», σύμφωνα με το Άρθρο 50, του Ν. 4412/2016. 

• Με την υπ’ αριθμό 622/07-02-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης η παραπάνω Πράξη, 

εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτη 2014- 2020», 

με Κωδικο MIS 5047420 και Συνολικό Προϋπολογισμό 5.130.000,00€ 

• Με το Υπ’ αριθμό 3340/03-08-2021 έγγραφο της, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

Κρήτης διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία 

σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

οικισμών Καρτερού και Κ.Χάνι – Βαθειανού Κάμπου» της Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ.ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5047420», 

συνολικού προϋπολογισμού «4,658,266.09 €». 

• Με την υπ’ αριθμό 125/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. είχαν εγκριθεί τα Τεύχη 

Δημοπράτησης του υπόψη έργου και η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 

την εκτέλεση του έργου, με ανοικτή διαδικασία, για τη σύναψη δημόσιας  σύμβασης κάτω των 

ορίων του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη πρόσφορα βάσει τιμής (σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4412/2016) 

 

Σε εκτέλεση των ανωτέρω η υπηρεσία προέβη στην ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ της διακήρυξης – 

προκήρυξης του έργου στις 30-08-2021, (µε ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 25
η
 Οκτωβρίου 

2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα14:00), ενώ προχώρησε στη δημοσίευση της προκήρυξης στον Ελληνικό 

τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στην πλατφόρμα του ΕΣΗ∆ΗΣ, όπου πήρε α/α συστήματος 

182916. 

Επίσης με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 3910/13-08-2021 έγγραφό της η υπηρεσίας, απέστειλε προς 

έλεγχο την υπ’ αριθμό 125/2021 απόφαση του Δ.Σ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. 
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Επισημαίνεται ότι η διακήρυξη-προκήρυξη του έργου καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης 

Αναρτήθηκαν στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, στις 30-08-2021, δεδομένου ότι στις 01-09-

2021 υπεισέρχονταν σημαντικές αλλαγές στο Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Νόμος 

4782/2021 και άρα  θα έπρεπε να προσαρμοστεί εκ νέου η Διακήρυξη με την πρότυπη διακήρυξη που 

θα εξέδιδε σε εύλογο χρονικό διάστημα η ΕΑΔΗΣΥ, να ξανά-εγκριθεί από τη διαχειριστική αρχή και από 

την Προϊστάμενη αρχή, γεγονός που θα επέφερε μεγάλη καθυστέρηση. 

Με το υπ' αριθμό 7506/30-08-2021 έγγραφό της (4152/31-08-2021), με θέμα «Συμπληρωματικά 

Έγγραφα»,  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης έκανε σειρά επισημάνσεων-παρατηρήσεων επί της 

διακηρύξεως του έργου και ζητούσε να ληφθεί νέα απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που θα 

ενσωμάτωνε στη διακήρυξη προσθήκες και διορθώσεις ώστε να  διενεργηθεί ο έλεγχος νομιμότητας.  

Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, έλαβε την υπ’ αριθμό 134/2021 

απόφαση με την οποία ενσωμάτωνε το σύνολο των διορθώσεων και προσθηκών που ανέφερε στο 

έγγραφό της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στην αναλυτική διακήρυξη του έργου. 

Η απόφαση αυτή (134/2021) αναρτήθηκε στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού του έργου στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, αποτελώντας ουσιαστικά συμπληρωματικές πληροφορίες-

διευκρινήσεις επί της διακήρυξης με δυνατότητα προβολής από όλους τους υποψήφιους Οικονομικούς 

Φορείς μαζί με το υπόλοιπο υλικό του διαγωνισμού. 

Επίσης με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 4188/01-09-2021 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η παραπάνω 

απόφαση, απεστάλλει  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ως απάντηση στο υπ’ αριθμό 7506/30-08-

2021 έγγραφό της. 

Στα παραπάνω η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης απάντηση με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8050/04-

10-2021 στο οποίο αναφέρει ότι παρόλο ότι ορθά λήφθηκε η υπ’ αριθμό 134/2021 απόφαση από το Δ.Σ. 

της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ωστόσο θα έπρεπε να έχει 

αναρτηθεί Διακήρυξη με τροποποιημένους όρους και όχι μόνο η απόφαση με τη μορφή διευκρινήσεων. 

Κάτι τέτοιο βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν, δεδομένου ότι εκτός του ότι θα έπρεπε να προηγηθεί η 

προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής για την Τροποποίηση των όρων (δεδομένου ότι οι εν λόγω 

επισημάνσεις θεωρούνταν τροποποιήσεις όρων από την αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Κρήτης), θα έπρεπε να αλλάξει τελείως και η διακήρυξη αφού πλέον η ανάρτησή της θα 

γινόταν μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2021, ημερομηνία που τίθονταν σε εφαρμογή μείζονες αλλαγές στο 

Νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016). 

Συμπερασματικά και από την αλληλουχία των εγγράφων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, είναι 

φανερό ότι η έως σήμερα διαδικασία που έχει ακολουθηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου δεν κρίνεται 

ορθή και ως εκ τούτη κατά τον έλεγχο νομιμότητας της κατακυρωτικής απόφασης στο πέρας του 

διαγωνισμού θα προκύψει κώλυμα νομιμότητας. 

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», Άρθρο 317: «Ματαίωση διαδικασίας»: 

«……….. 2.Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3, 

……………. 

3.Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο 

αναθέτων φορέας μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία 

ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 

που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε, τη λήψη απόφασης ματαίωσης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Καρτερού και 

Κ.Χάνι – Βαθειανού Κάμπου», µε α/α συστήματος ΕΣΗ∆ΗΣ: 182916, δεδομένου ότι παρατηρήθηκαν 

παραλείψεις και σφάλματα  κατά τη διαγωνιστική διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη».  

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος  ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

• Ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Καρτερού και 

Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανού Κάμπου» και α/α συστήματος ΕΣΗ∆ΗΣ: 182916 δεδομένου ότι 

παρατηρήθηκαν παραλείψεις και σφάλματα  κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. 

• Τη δημοσίευση – ανάρτηση της απόφασης ματαίωσης του διαγωνισμού µέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ  

• Την εκτέλεση, μέσα από τη λειτουργικότητα «ενέργειες» της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ, της 

Ακύρωσης του διαγωνισμού µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 182916 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 137/2021. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ακριβές Απόσπασμα. 

 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Ματθαιάκης Εμμανουήλ 

                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 

2. Κουτσαντωνάκη Αμαλία, Μέλος 

3. Παπαδάκης Εμμανουήλ, Μέλος 

4. Πλευράκη Δέσποινα, Μέλος  

5. Ρουσάκης Ιωάννης, αναπληρωματικό Μέλος 

6. Χατζηανδρέου Τρύφωνας, Μέλος 
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