
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   381/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 36/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκπόνηση της 
μελέτης με τίτλο «Δράσεις Προστασίας των Υδάτων Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού 258.675,18€. 

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 09:00, 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. 
77146/11-12-2021 (Β’ 5816), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 19175/17-12-
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 τέσσερα (4) μέλη. 

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

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 19338/22-12-
2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, ως εξής: 

«Σχετικά:  

 η υπ. αρ. 242/24-8-2021 απόφαση της Ο.Ε. περί καθορισμού όρων 
δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Δράσεις Προστασίας των Υδάτων 
Δήμου Αμυνταίου» 

 το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 περί ματαίωσης διαδικασίας ανάθεσης  

 το άρθρο 77 του Ν. 4412/2016 περί κριτηρίων επιλογής για συμβάσεις 
τεχνικών υπηρεσιών (μελετών) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 
4782/21 (έναρξη ισχύος 1-6-2021)  

Εισηγούμαστε 

την ματαίωση του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Δράσεις Προστασίας των 
Υδάτων Δήμου Αμυνταίου» λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης.  

Ειδικότερα : 

ΑΔΑ: 6Μ82ΩΨΛ-8ΟΦ



 με βάση την τροποποίηση του άρθρου 77 του Ν. 4412/2016 από το άρθρο 25 
του Ν. 4782/21 (ενεργοποίηση για τους διαγωνισμούς από τις 1/6/2021) : «Για 
τη συμπερίληψη, στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας, πέραν των προβλεπόμενων για την εγγραφή και κατάταξη σε 
τάξη των οικείων μητρώων του π.δ. 71/2019 (Α' 112), αντίστοιχου 
προϋπολογισμού και κατηγορίας μελέτης, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν, 
προηγουμένως, να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών».   

 Την μη – ύπαρξη αιτήματος γνωμοδότησης από τον Δήμο Αμυνταίου προς 
την Γενική Γραμματεία Υποδομών και κατ’ επέκταση την μη – ύπαρξη 
σχετικής γνωμοδότησης από το Τ.Σ. της Γ.Γ.Υ..  

 Την εσφαλμένη απαίτηση οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
στην παρ. 19.2 των όρων δημοπράτησης (242/24-8-2021) : «Κάθε 
προσφέρων πρέπει να διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται από τον ελάχιστο μέσο κύκλο 
εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (μέσος όρος των 
τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων), ο οποίος θα πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον στο ποσό των 200.000,00 ευρώ» 

 Την εσφαλμένη απαίτηση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στην παρ. 
19.3 των όρων δημοπράτησης (242/24-8-2021) : «Απαιτείται ο προσφέρων 
να έχει εκπονήσει ως Ανάδοχος τουλάχιστον μία (1) εγκεκριμένη 
υδρογεωλογική μελέτη (κατ. 20) την τελευταία δωδεκαετία (12ετία) η οποία να 
περιλαμβάνει στο αντικείμενο τον προσδιορισμό υδρογεωλογικών 
χαρακτηριστικών υπόγειων υδατικών συστημάτων μέσω της σύνταξης 
υδρογεωλογικού μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης στα πλαίσια έργων 
διαχείρισης και αξιοποίησης υδατικών πόρων. Η υλοποίηση της ως άνω 
εμπειρίας θα αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό από δημόσιο 
φορέα». 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) ως ισχύουν 
2. Τις διατάξεις της περ. i εδ. στ’ παρ. 1 αρθ. 72 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. πρωτ. 19338/22-12-2021 εισήγηση Δ/νσης Τ.Υ.& Περ/ντος 
4. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης με 
τίτλο «Δράσεις Προστασίας των Υδάτων Δήμου Αμυνταίου» 
προϋπολογισμού 258.675,18€, λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 381/2021 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.   
 
     Ο  Πρόεδρος                                                                    Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 

ΑΔΑ: 6Μ82ΩΨΛ-8ΟΦ
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