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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αποτελούμενο από τα παρόντα μέλη κ.κ. Ιωάννη Ρασούλη – Πρόεδρο Δ.Σ., Γεώργιο Βουρεξάκη, 
Γεώργιο Λιαντράκη, Ευανθία Σαμαριτάκη, Ευγενία Στυλιανού και Μαρία Σφακιανάκη. 

Απόντες από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Εμμανουήλ Χαιρέτης – Αντιπρόεδρος, Ιωάννα Ασμαργιανάκη – 
Κουτσάκη, Εμμανουήλ Καροφυλάκης, Γρηγόρης Μακαρόνας και Εμμανουήλ Σαλούστρος, μέλη του Δ.Σ.  

Στη Συνεδρίαση, επίσης, παρίστανται : Ο Γενικός Δ/ντής κ. Χαρίλαος Παπαματθαιάκης, ο Δ/ντής Δ/Ο 
Υπηρεσίας κ. Μιχάλης Φοινικιανάκης, καθώς και ο Νομικός Σύμβουλος της Δ.Ε.Υ.Α.Η. κ. Γεώργιος 
Μουστάκας, υπάλληλοι της Επιχείρησης. 

Συνεδρίασε, εκτάκτως, λόγω του επείγοντος των θεμάτων, σήμερα 12-01-2018, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12.30, στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Κ. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, 71500 Ηράκλειο), για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναγράφονται στη με αρ. πρωτ. 333/12-01-2018 
Πρόσκληση του κ. Προέδρου, προς όλα τα μέλη του Δ.Σ.  

Χρέη Γραμματέων εκτελούν οι υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Αντωνία Φουρναράκη και Καλλιόπη 
Τρευλάκη.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι το Συμβούλιο είναι σε νόμιμη απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση. 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  :  5 / 2018 
 
ΘΕΜΑ 5ο : ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Α 51167 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ :  
«α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ και  
  β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017» 
 
O Πρόεδρος της Επιχείρησης κ. Ιωάννης Ρασούλης έθεσε υπόψη των μελών, προς συζήτηση και λήψη 

απόφασης, τη με αρ. πρωτ. 294/11-01-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας, σχετική με το θέμα, η οποία έχει ως 
εξής : 

«Ως γνωστόν, είναι σε εξέλιξη δημοπρασία για την προμήθεια υδρομετρητών διαφόρων τύπων και 
διατομών και υλικών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.   

Η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι, οι 6060 ογκομετρικοί υδρομετρητές ½΄΄ και οι 150 υδρομετρητές χωρίς 
κινούμενα μέρη, έχουν ενταχθεί στον ίδιο ειδικό προϋπολογισμό, με συνέπεια εάν ένας προμηθευτής δεν είχε 
τη δυνατότητα να προσφέρει τους 150 υδρομετρητές χωρίς κινούμενα μέρη, να μην μπορεί να συμμετέχει στο 
διαγωνισμό.  

Καθώς η Δ.Ε.Υ.Α.Η. επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή εταιρειών στον εν λόγω διαγωνισμό, 
προτείνουμε την ακύρωσή του και την επαναπροκήρυξή του, μόλις εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του 
2018.  

Στον προϋπολογισμό του νέου διαγωνισμού τα δύο είδη των  υδρομετρητών, δηλ. οι 6060 ογκομετρικοί 
υδρομετρητές και οι 150 χωρίς κινούμενα μέρη, θα είναι σε ξεχωριστούς ειδικούς προϋπολογισμούς, έτσι 
ώστε εάν μία εταιρεία δεν είναι σε θέση να προσφέρει υδρομετρητές χωρίς κινούμενα μέρη, να προσφέρει για 
την προμήθεια των 6060 υδρομετρητών. 

Το κόστος των δημοσιεύσεων  για το διαγωνισμό που θα ακυρωθεί, θα καταβληθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η.  
Παρακαλούμε για τη σχετική απόφασή σας.» 

ΑΔΑ: ΩΡΓ7ΟΡΙΗ-ΦΗ2



 
Μετά την ανακοίνωση των ανωτέρω, ακολούθησε σχετική διαλογική συζήτηση μεταξύ των 

παρευρισκομένων και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη για τη λήψη απόφασης επί του θέματος. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
Αφού έλαβε υπόψη : 
 
1.  Τη με αρ. πρωτ. 294/11-01-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
2.  Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
3.  Τις διατάξεις του Ν. 1069/80, ο οποίος ως τροποποιηθείς ισχύει. 
4.  Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017. 
5.  Τις ανάγκες της Επιχείρησης και   
6.  Το σχετικό Πρακτικό Συνεδρίασης, 
 

Αποφασίζει, ομόφωνα : 
 
Την ακύρωση, για τους λόγους που στο σκεπτικό της παρούσης αναφέρονται, του εν εξελίξει 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ Α/Α 51167, ΠΟΥ            
ΑΦΟΡΑ :  

«α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ και  
  β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017», 
 
και την επαναπροκήρυξή του, μόλις εγκριθεί ο Προϋπολογισμός της Δ.Ε.Υ.Α.Η., έτους 2018.  
 
Στον προϋπολογισμό του νέου διαγωνισμού τα δύο είδη των υδρομετρητών (6060 ογκομετρικοί 

υδρομετρητές και 150 χωρίς κινούμενα μέρη) θα είναι σε ξεχωριστούς ειδικούς προϋπολογισμούς, ούτως 
ώστε εάν μία εταιρεία δεν είναι σε θέση να προσφέρει υδρομετρητές χωρίς κινούμενα μέρη, να προσφέρει για 
την προμήθεια των 6060 υδρομετρητών. 

 
Το κόστος των δημοσιεύσεων για το διαγωνισμό που θα ακυρωθεί, θα καταβληθεί από τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Η.  
 
 

 
 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε 
Ο Πρόεδρος              Τα Μέλη 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
Ακριβές αντίγραφο  

ατελές για Δημ. Υπηρεσία 
Ηράκλειο 15-01-2018 

Η Γραμματέας 
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