
 

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ   221/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

 Θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με 
τίτλο «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού μελέτης 1.529.838,71€. 

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 09:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από 
την με αριθμό πρωτ. 13271/03-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, 
σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                    Θεοδωρίδης Κων/νος 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                     Νάτσης Ιωάννης 
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης     
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 14ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Η Οικονομική Επιτροπή με βάση το εδάφιο θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με τη 
κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση 
των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της, δημοτικούς ή 
δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς συμβούλους. 

Με τη αριθ. 126/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε η 
έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Εσωτερική 
αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
1.529.838,71€. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο 
συμμετέχων Οικονομικός Φορέας ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (ποσοστό έκπτωσης   
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66,01%), πληρούσε τους όρους της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας και 
κρίθηκε συμφέρουσα για τον Δήμο Αμυνταίου.  

Στις 31/07/2020, ημέρα Παρασκευή, συνήλθε η επιτροπή για τη διεξαγωγή 
μειοδοτικού διαγωνισμού (ανοικτός διαγωνισμός), για ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης των εργασιών του εν θέματι έργου, η οποία και συνέταξε το 2ο 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την κατακύρωση διαγωνισμού, το οποίο 
παρατίθεται αυτούσιο παρακάτω: 
«Στο Αμύνταιο την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή οι υπογεγραμμένοι: 

1. Πουγαρίδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, πρόεδρος 
2. Τζέτζης Σπυρίδων, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ , μέλος 
3. Καλογήρου Γεώργιος, Κτηνίατρος ΠΕ, μέλος 
4. Μπαλκατζόπουλος Νικόλαος, Γεωπόνος ΠΕ, μέλος 
5. Παναγιώτης Κιοσές, Εκπρόσωπος ΠΕΔ, μέλος 
6. Εμμανουήλ Τσιομπάνος, Εκπρόσωπος ΤΕΕ, μέλος 
7. Στέργιος Κιάνας, Εκπρόσωπος ΣΕΔΕ, μέλος 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016), "Δημόσιες  
Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 τις διατάξεις του Ν.3669/2008, (Φ.Ε.Κ. 116/Α’/18-06-2008), περί "Κύρωσης 
της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων", όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 την από 11-12-2019 (Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC006008192 2019-12-11) Αναλυτική 
Διακήρυξη του έργου. 

 την υπ’ αριθμ. 261/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΞ10ΩΨΛ-3ΡΨ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου (Πρακτικό 26ης συνεδρίασης στις 06-12-
2020) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και δημοπράτησης του 
έργου. 

 την υπ’ αριθμ. 21/2020 (Α.Δ.Α.: 6Θ2ΜΩΨΛ-39Σ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του  Δήμου Αμυνταίου (Πρακτικό 1ης συνεδρίασης στις 20-01-
2020) με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού δημοπράτησης 
του έργου. 

 την υπ’ αριθμ. 126/2020 (Α.Δ.Α.: ΩΓΗΝΩΨΛ-72Φ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του  Δήμου Αμυνταίου  (Πρακτικό 13ης συνεδρίασης στις 10-06-
2020) με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
δημοπράτησης του έργου. 

 την κοινοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής σε όλους τους προσφέροντες, της 
απόφασης έγκρισης του 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού (απόφαση 126/2020) 
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" (άρθρο 
4.1.θ.), καθώς και με το υπ’ αριθμ. 8852/18-06-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης 
Δήμου Αμυνταίου 

 την πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο ΟΔΟ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ να υποβάλλει εντός 
προθεσμίας Δέκα (10) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις 
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης (άρθρο 4.2.α.), μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και της 
λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας". 

 την υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικά 
μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" στην Αναθέτουσα Αρχή 
(άρθρο 4.2.β.), αλλά και έντυπα με την υπ’ αριθμ. 11099/28-07-2020 αίτηση 
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της εταιρείας ΟΔΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με την 
οποία υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά. 

συνήλθαμε σήμερα σε δημόσια συνεδρίαση ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Τοπ. Οικ. 
Ανάπτυξης Δήμου Αμυνταίου, για την αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών του έργου: «Εξωτερική Αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού δαπάνης #1.529.838,00 €#.  

Αφού δεν υποβλήθηκε ένσταση από τους προσφέροντες Οικονομικούς Φορείς, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.3. της Διακήρυξης του έργου, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο 
προσωρινός ανάδοχος ΟΔΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και 
διαπιστώθηκε ότι: 

 Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) δεν είναι ψευδή ή ανακριβή (άρθρο 4.2.δ.i.), 

 Τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τόσο έντυπα όσο και 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (άρθρο 4.2.δ.ii.), 

 Από τα δικαιολογητικά που προσκόμισε η εταιρεία ΟΔΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της αναλυτικής διακήρυξης 
του έργου (άρθρο 4.2.δ.iii.). 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 
διαπίστωσε την ορθότητα - πληρότητα αυτών διαβιβάζει το παρόν Πρακτικό στην 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την Κατακύρωση 
της Συμβάσης του έργου: "Εξωτερική Αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου 
Αμυνταίου" στην εταιρεία ΟΔΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 
(Α.Φ.Μ. 800657823), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 66,01%  και υποβάλλει το παρόν 
πρακτικό στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α΄)  
2. Τις διατάξεις του εδ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
3. Την αριθ. 261/2019 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την αριθ. 21/2020 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την αριθ. 126/2020 απόφαση Ο.Ε. 
6. Την από 16/07/2020 (Διαγωνισμός 87096) ηλεκτρονική αλληλογραφία 
7. Το αριθ. πρωτ. 11099/28-07-2020 έγγραφο του Ο/Φ ΟΔΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

ΑΤΕ 
8. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το 2ο πρακτικό διαγωνισμού για την κατακύρωση διαγωνισμού του 
έργου με τίτλο «Εξωτερική Αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 1.529.838,00€. 

Β. Κατακυρώνει τη δημοπρασία του έργου με τίτλο «Εξωτερική Αποχέτευση 
Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου», στον οικονομικό φορέα ΟΔΟ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με ποσοστό έκπτωσης 
66,01%, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του.  
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Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Αμυνταίου να προβεί στην υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 221/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

    Ο  Πρόεδρος                                                                    Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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