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Α Π Ο Φ Α Σ H 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/2010, όπως ισχύουν «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» 

και ειδικότερα του άρθρου 23. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 & του άρθρου 28Α του Ν.4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις», όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4368/2016. 

5. Την αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017). 

6. Την αρ. οικ.8165/27-06-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

(Φ.Ε.Κ. 2247/τ.Β/30-06-2017) περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» 

αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του 

Φορέα, όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.  

7. Τις αρ. 118/2020, 238/2020 & 268/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Η., οι 

οποίες περιήλθαν στην Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 7511/19-08-2020 έγγραφό της. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ακυρώνουμε τις αρ. 238/2020 & 268/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Η., 

αναφορικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου & την κατακύρωση, αντίστοιχα, του αποτελέσματος του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας & διάθεσης 

λυμάτων του οικισμού Κάτω Ασιτών του Δήμου Ηρακλείου (Ε.Ε.Λ. – Δίκτυα)», προϋπολογισμού 

1.536.600,00€, χωρίς Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., καθώς η 

ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία διεξήχθη κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 221 παρ. 8.β του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύουν, που ορίζουν ρητά ότι: «8.Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω 

ισχύουν και τα ακόλουθα: α) «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από 

οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει 

το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται …. β) 

Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το όριο της 

περίπτωσης α', η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από: αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, 

κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η ' της 

παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση 

κατηγορίες εργασιών ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από την 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, εγγεγραμμένους στο μητρώο της 

περίπτωσης στ΄. γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που 

υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE εγγεγραμμένους στο μητρώο της 

περίπτωσης στ '. δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο μητρώο της 
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περίπτωσης στ ', που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, 

όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισμός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το 

όριο εφαρμογής της Οδηγίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον 

υπάρχουν, στις λοιπές περιπτώσεις».  

Με την αρ. 6/2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (αρ. πρωτ. Δ11/οικ.82/28-03-2018  
– ΑΔΑ:ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) ορίζεται ότι: «Οι αναθέτοντες φορείς του βιβλίου ΙΙ, οι οποίοι δεν έχουν την 

υποχρέωση εγγραφής των τεχνικών τους υπαλλήλων στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 

ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αλλά είναι υπόχρεοι 

χρήσης του μητρώου στην περίπτωση ανάθεσης έργου με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016 ως προς τον τρόπο 

συγκρότησης της επιτροπής του διαγωνισμού, μπορούν να εγγράψουν τεχνικούς υπαλλήλους τους στο Μητρώο».  

Εν προκειμένω, ο Αναθέτων Φορέας ενώ με την αρ. 541/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

συγκρότησε, μεταξύ άλλων, τετραμελή επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του εν λόγω Φορέα, 

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις, δεν προέβη ωστόσο σε σχετική εφαρμογή 

αυτών, ως προς τον ορισμό της εν λόγω επιτροπής για την αξιολόγηση του υπόψη διαγωνισμού. Επίσης 

δεν ορίστηκαν τα μέλη από Π.Ε.Δ.Κρήτης, Τ.Ε.Ε./Τμήμα Ανατολικής Κρήτης & Σύλλογο Πτυχιούχων 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηρακλείου προς συμπλήρωση της επταμελούς επιτροπής. 

Επιπλέον, ο Αναθέτων Φορέας δεν ανάρτησε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. & στην ιστοσελίδα αυτού, την αρ. 

189/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

υποβαλλομένων προσφορών, κατά παράβαση του άρθρου 18 της διακήρυξης (που αποτελεί το 

δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού), με το οποίο ορίζεται ότι: «Αν, για λόγους 

ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 

μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 

μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  

στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 

νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, 

καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ…». 

Στο αρ. πρωτ. 4121/30-07-2020 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ:ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) αναφέρεται ότι: 
«…οιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ μιας 

αλλαγής/μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών), 

οφείλει να λάβει το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων, ούτως ώστε να ενημερωθούν όχι μόνο όσοι 

έχουν υποβάλει ήδη προσφορά αλλά και λοιποί οικονομικοί φορείς, οι οποίοι μετά την προαναφερθείσα 

αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής πιθανόν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη 

διαγωνιστική διαδικασία… Επιπλέον, τονίζεται ότι καίτοι υπάρχει η δυνατότητα των ενδιαφερομένων άμεσης, 

ελεύθερης και πλήρους πρόσβασης στη διακήρυξη και στους λοιπούς όρους του διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 

η ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με μία ουσιώδη τροποποίηση των όρων αυτού, όπως είναι η μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, εφόσον γίνεται μέσω της καρτέλας του διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο ‘Επικοινωνία’ και όχι της σελίδας του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, δίδει την πληροφόρηση 

αποκλειστικά και μόνο σε όσους οικονομικούς φορείς έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον… Συμπερασματικά, 

τονίζεται ότι οιαδήποτε τροποποίηση όρων της διακήρυξης στο πλαίσιο μιας διαγωνιστικής διαδικασίας, οφείλει 

να λάβει το σύνολο των διατυπώσεων δημοσιότητας, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, απρόσκοπτη 

πρόσβαση του συνόλου των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό, με στόχο την ενίσχυση της 

διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού με ίσους όρους προς όλους». 

Με την παρούσα ανακαλείται η αρ. πρωτ. 7462/02-09-2020 απόφαση της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ: 

Ω27ΠΟΡ1Θ-Ο1Π. 

Κατά της απόφασης αυτής ο έχων έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει εντός ενός (1) μηνός από την 

κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 Ν.Ηρακλείου - Λασιθίου, που 

εδρεύει στη Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, στο Ηράκλειο. 

 Μ.Ε.Σ. 
 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
  
  

Κοινοποίηση:  

Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου 

(με απόδειξη παραλαβής) 

 

Μαρία Αμανάκη 
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