
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   300/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ακύρωση σύμβασης μελέτης με τίτλο "Μελέτη σύνταξης Γενικού 
Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑΕ 
25.7412.053. 

Στο Αμύνταιο, στις 04 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 
του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
58531/25-09-2021 (Β’ 4441), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14624/30-09-
2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της 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 έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                   Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
2. Μπάντης Ιορδάνης   
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης                                       
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 13ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με την περ. i του εδ. στ της παρ.1 του αρθ. 72 του Ν. 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή, καταρτίζει τους  
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δημοπρασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τη διεξαγωγή των 
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από μέλη  της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους  ή ειδικούς 
επιστήμονες. 

Έχοντας υπόψη: 

Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου, στον οποίο εγγράφηκε η 
δαπάνη της μελέτης του τίτλου με κωδικό ΚΑ:25.7412.053, προϋπολογισμό 
12.400,00 € και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ - Ορεινοί Δήμοι, 

ΑΔΑ: ΨΩΠΟΩΨΛ-821



Την υπ’ αριθ. 132/29.7.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία ανατέθηκε η σύνταξη της αναφερόμενης μελέτης στην εταιρεία ΥΕΤΟΣ 
Α.Ε., 

Την από 28.08.2019 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του 
εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας για την εκπόνηση της μελέτης, 

Την μη εκπόνηση και παράδοση της μελέτης εμπρόθεσμα, λόγω αδυναμίας 
συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων για την σύνταξή της, 

Την έναρξη διαδικασιών για την εκπόνηση μελετών με παρεμφερές 
αντικείμενο, όπως της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου ασφαλείας νερού 
Δήμου Αμυνταίου» με ΚΑΕΚ 63.7341.035, και της μελέτης με τίτλο «Δράσεις 
προστασίας των υδάτων Δήμου Αμυνταίου» με ΚΑΕΚ 63.7341.034, 

Σημειώνονται τα παρακάτω: 

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών 
και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού 
συστήματος του Δήμου, ώστε να επιτευχθεί η ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά 
και περιβαλλοντικά ασφαλής και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης 
του υδρευτικού νερού στην περιοχή του Δήμου.   

Τα παραπάνω θέματα καλύπτονται στο σύνολό τους από τις μελέτες που 
αναφέρθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, καθιστώντας την εν λόγω 
μελέτη άνευ αντικειμένου, ενώ λόγω και της μη κατάθεσης στοιχείων ή 
αποτελεσμάτων από την εκπόνηση του αντικειμένου της προτείνεται η λήψη 
απόφασης για την ακύρωση της σύμβασης της μελέτης του θέματος. 

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

1. Την περ. i του εδ. στ της παρ.1 του αρθ. 72 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει  

2. Την αριθ. 132/2019 απόφαση ΟΕ 
3. Την από 28/08/2019 σύμβαση 
4. Την εισήγηση του Πρόεδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ακυρώνει την από 28/08/2019 σύμβαση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη 
σύνταξης Γενικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», 
ΚΑΕ 25.7412.053, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 300/2021 
Γι 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. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 

ΑΔΑ: ΨΩΠΟΩΨΛ-821
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