
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                           ΑΠΟΦΑΖ Γ.. ΓΔΤΑΠ  
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ                     
ΤΓΡΔΤΖ –ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ                 
 ΠΡΔΒΔΕΑ (ΓΔΤΑΠ) 
                  Αριθμός Απόθαζης : 166 /2022 
 
 
 
 
 
  

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
Από ην πξαθηηθό  19/2022 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠ. 
ήκεξα ζηηο  23 Γεθεκβξίνπ 2022, εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 13:00 κ.κ. 
ζπλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠ, ζε εθ πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε, κεηά ηελ ππ΄ 
αξηζκ. 4562/21-12-2022  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. Φώηε Εέξβα  , γηα 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1 Φώηηνο Εέξβαο  8 Λάκπξνο Βαζηιείνπ  

2 Λεσλίδαο Αξγπξόο     

3 Ησάλλεο Γαξδακάλεο    

4 Γεώξγηνο αξηάλνγινπ    

5 Νηθόιανο Παγγέο    

6 Βηξγηλία Κακπέξε     

7 Αζαλάζηνο Αλσγηάηεο      

      
ΑΠΟΝΣΔ 
 

1 Γεκήηξηνο Παππάο  2.  Γήκεηξα Ραβαλνύ  

3 Παύινο αξακπαζίλαο    

          
..........................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 

Θέμα  6ο   : «Ακύρφζη ηοσ διαγφνιζμού: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ  
                     ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ  
                     ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  
                     ΣΖ  ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ  ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ  
                     ΣΖ ΓΔ ΠΡΔΒΔΕΑ» , ανάκληζη ηης πρόζκληζης και επανα- 
                     δημοπράηηζης με νέο ηεύτος»  
 
 
Αριθμός Απόθαζης  : 166/2022 
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 Δηζάγεηαη ην ζέκα από ηνλ Γελ. Γ/ληή, θ. Παλαγηώηε Κίθεξε , ν νπνίνο ζηελ 
εηζήγεζή ηνπ αλαθέξεη  ηα εμήο:  
 
Ηζηορικό Γημοπράηηζης:  

 

1. Με ηηο αθόινπζεο απνθάζεηο ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑΠ: 

 

-121/2020 κε εκεξνκελία 9/12/2020 θαη ΑΓΑ ΧΕΟΡΟΛ78-ΚΠ γηα ππνβνιή 

αηηήκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο θαη έγθξηζε ησλ κειεηώλ ηεο Πξάμεο ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΠΡΔΒΔΕΑ από ην ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα 

ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ  

-77/2021 απόθαζε ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑΠ πεξί απνδνρήο ηεο απόθαζεο έληαμεο 

ηεο πξάμεο ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΠΡΔΒΔΕΑ 

      -95/2021 απόθαζε ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑΠ πεξί απνδνρήο ησλ όξσλ επελδπηηθνύ 

δαλείνπ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξάμεο ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ 

ΠΡΔΒΔΕΑ 

     -145/2022 απόθαζε ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑΠ πεξί έγθξηζεο κειέηεο θαη ηεπρώλ 

δεκνπξάηεζεο, δηάζεζεο πίζησζεο θαη νξηζκνύ επηηξνπήο δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνύ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΖ Γ.Δ ΠΡΔΒΔΕΑ’ 

 

2. Ζ εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο είλαη 4.665.932,00€ πιένλ ΦΠΑ 

3. ηε ζπλέρεηα εθδόζεθε ε κε αξ. δηαθήξπμεο 22PROC011542252 / 4-11-2022 ε 

νπνία δεκνζηεύηεθε λνκίκσο ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ Χ2ΤΟΛ78-Υ7. 

Ζ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ είρε δεκνζηεπζεί ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ κε 

εκεξνκελία απνζηνιήο 4-11-2022, θαη αξηζκό εζσηεξηθήο αλαθνξάο 

ENOTICESECAS_n00805zm/2022-172997 

 

Μεηά ηηο πνιιαπιέο εξσηήζεηο εηαηξεηώλ ζηνλ ελ ζέκαηη δηαγσληζκό ζηηο 

επηζεκάλζεηο απηώλ θαη ζύκθσλα κε ην λόκν, ζην πιαίζην ηεο δηεύξπλζεο ηνπ 

αληαγσληζκνύ , ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ, εηζεγνύκαζηε 

ηελ αθύξσζε ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, ηελ αλάθιεζε ηεο πξόζθιεζεο θαη ηελ 

επαλαδεκνπξάηεζε κε λέν ηεύρνο δηαθήξπμεο πνπ ζα ιακβάλεη ππόςε ηα 

παξαπάλσ.  

Δμνπζηνδνηείηαη ν Πξόεδξνο ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑΠ γηα όιεο ηηο λόκηκεο θαη λνκηθέο 

ελέξγεηεο. 

Σα Μέιε ηνπ Γ.. ηνπνζεηήζεθαλ  επί ηνπ ζέκαηνο, κε απαληεηηθά e-mail πνπ 
απέζηεηιαλ σο εμήο : 
Σν Μέινο ηνπ Γ..  θ. Ησάλλεο Γαξδακάλεο ηνπνζεηνύκελνο επί ηνπ ζέκαηνο 
αλέθεξε ηακ εμήο :  
 
Δπεηδή, θαηά πάγηα λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο 
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ΔΑΑΓΖΤ γηα ηελ απόδεημε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο νη θξηλόκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πξέπεη λα 
είλαη νη ηξεηο ηειεπηαίεο, ήηνη ην 2019-2021 θαη όρη νη αλαθεξόκελνη ζηελ ελ 
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ζέκαηη δηαθήξπμε (2018-2020), γεγνλόο πνπ επηθέξεη αθύξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο, 
Δπεηδή, ε απαίηεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ζε πνζό ίζν κε ην 200% ηεο 
εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, είλαη όξνο θαηαρξεζηηθόο θαη κεηώλεη 
ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκό, 
Δπεηδή, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πδξνκεηξεηώλ ππεξήρσλ ζε θάπνηα 
ζεκεία εμεηδηθεύνπλ ππεξβνιηθά θάπνηα εηδηθά θαηαζθεπαζηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά απηώλ, ελώ παξάιιεια ζε άιια ζεκεία δελ πεξηγξάθνπλ 
νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη 
θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ, 
Δπεηδή, ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ ησλ 
πδξνκεηξεηώλ ππεξήρσλ εμεηδηθεύνληαη αθξαίσο θάπνηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά κε απνηέιεζκα λα είλαη κνλνζήκαληε ε ιύζε ζηελ παγθόζκηα 
αγνξά πνπ θαιύπηεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο, 
Δπεηδή, ζην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα 
ζεκεία αθξαίαο εμεηδίθεπζεο πνπ δελ επηθέξνπλ θάπνηα πξνζηηζέκελε αμία 
ζην ςεθηαθό ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο θαηαλάισζεο ηνπ 
εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηεο ΓΔ Πξέβεδαο, αιιά παξάιιεια κεηώλνπλ 
ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκό, 
Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο ζην πιαίζην ηεο νξζήο θαη ρξεζηήο 
δηνίθεζεο, ησλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ θαη κε ζθνπό ηε δηεύξπλζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ, ν ελ ζέκαηη δηαγσληζκόο θξίλεηαη επηβεβιεκέλν λα αθπξσζεί 
θαη λα επαλαπξνθεξπρζεί κε ηξνπνπνηεκέλνπο όξνπο δηαθήξπμεο θαη 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Ησάλλε Γαξδακάλε ζπκθώλεζαλ θαη ηα Μέιε ηνπ 
Γ.. θ.θ.Νίθνο Παγγέο θαη Γεώξγηνο αξηάλνγινπ.  
Ο θ. Αλσγηάηεο ηνπνζεηνύκελνο επί ηνπ ζέκαηνο αλέθεξε ηα εμήο :  
Δληύπσζε καο πξνμελεί ην γεγνλόο πσο ζε έλα ηόζν κεγάιεο νηθνλνκηθήο 
αμίαο δηαγσληζκό δελ είρε πξνεγεζεί εθηελήο δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο ησλ 
πξνδηαγξαθώλ, όπσο είζηζηαη, όπνπ ζα είραλ θαηαγξαθεί νη ελζηάζεηο ησλ 
εηαηξεηώλ θαη ζα είραλ ελζσκαησζεί ζην ηεύρνο δηαθήξπμεο θαη ζπλεπώο δελ 
ζα ρξεηαδόηαλ ε επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηηο κεγάιεο 
θαζπζηεξήζεηο πνπ ζα επηθέξεη ζηε δηαδηθαζία.  
Χο εθ ηνύηνπ ζπκθσλεί κε ηελ αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ, κε ηηο αλσηέξσ 
επηθπιάμεηο.  
Σν Μέινο ηνπ Γ.. Λάκπξνο Βαζηιείνπ, αλέθεξε όηη δελ εγθξίλεη ην ζέκα, γηαηί 
όπσο αλέθεξε ε αθύξσζε δελ δεηήζεθε από ηελ ηερληθή ππεξεζία θαη δελ 
γλσξίδεη από πνηόλ έρεη δεηεζεί.  
Σα ππόινηπα Μέιε ηνπ Γ.., ζπκθσλνύλ κε ηελ αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ.  
   Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Μειώλ 
ηνπ, επί ηνπ ζέκαηνο  
 
   Αποθαζίζει καηά πλειουηθία,  
 
Α. Σελ αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ: « ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ 

Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΖ Γ.Δ ΠΡΔΒΔΕΑ». 
 

Β. Σελ αλάθιεζε ηεο πξόζθιεζεο .  
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Γ. Σελ επαλαδεκνπξάηεζε κε λέν ηεύρνο δηαθήξπμεο, κε ζθνπό ηε δηεύξπλζε 
ηνπ αληαγσληζκνύ. 
Γ. Δμνπζηνδνηείηαη ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠ γηα όιεο ηηο λόκηκεο θαη 
λνκηθέο ελέξγεηεο.  
ηελ απόθαζε κεηνςήθεζε ν θ. Λάκπξνο Βαζηιείνπ γηα ηνπο παξαπάλσ 
αλαθεξό9κελνπο ιόγνπο.  
Αθνύ αναγνώστηκε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.  
 
                 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                   ΣΑ ΜΔΛΖ  

 
    ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ  
                                           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ.. ΓΔΤΑΠ 
 
        ΦΧΣΗΟ ΕΔΡΒΑ   
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