
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   133/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 8/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 108/2022 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής σχετικά με την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο 
«Καλλιέργεια πηγών και αγωγός διασύνδεσης Τ.Κ. Νυμφαίου», 
προϋπολογισμού 24.000,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 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. 27397/14-05-2022 (Β’ 2369), ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 9022/27-05-2022 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 πέντε (5) μέλη. 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                  Γρομπανόπουλος Τρύφων 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Σαργιαννίδης Παύλος 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Με βάση το εδάφιο ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα 
αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση, 
καθώς επίσης και σύμφωνα με την περ. 67 του άρθρου 377 του ν.4412/2016 
ως ισχύει. 

Με την αριθ. 108/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η απευθείας 
ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Καλλιέργεια πηγών και αγωγός 
διασύνδεσης Τ.Κ. Νυμφαίου», προϋπολογισμού 24.000,00€, στην εταιρεία 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε.» (ΑΦΜ 
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999588196), με αριθμό Μητρώου Εργ. Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 794/02-07-
2018. 

Ωστόσο, η εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ, σύμφωνα με την αριθ. 17.290/15-02-
2022 πράξης σύστασης και καταστατικού, μετατράπηκε από ομόρρυθμη 
εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και 
δ.τ. «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε.» σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ 
Α.Ε.». 

Εκ παραδρομής, η εταιρεία απέστειλε βεβαίωση του Τμ. Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με την παλαιά επωνυμία 
«ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε.», ενώ η φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική 
ενημερότητα είναι, σωστά, της νέας εταιρείας με την επωνυμία 
«ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε.».  

Επειδή η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου έγινε στη σωστή 
εταιρεία με σωστό ΑΦΜ και σωστό αριθμό Μητρώου Εργ. Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) αλλά σε λάθος επωνυμία, θα πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση 
ως προς την επωνυμία της εταιρείας 

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 Α’ 147), ως ισχύουν 
2. Το εδ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
3. Την αριθ. 108/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
4. Την αριθ. πρωτ. 2022/4981/04-04-2022 Α.Α.Υ. και α/α 585 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 
5. 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. Τροποποιεί την αριθ. 108/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 
αντικαθιστά την παράγραφο Α  του αποφασιστικού μέρους ως εξής:  

«Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο 
“Καλλιέργεια πηγών και αγωγός διασύνδεσης Τ.Κ. Νυμφαίου”,  
προϋπολογισμού 24.000,00€, στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε.» (ΑΦΜ 999588196), με αριθμό 
Μητρώου Εργ. Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) 794/02-07-2018.» 

    

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 132/2022 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

       Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
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