
 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   210/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισήγησης της επιτροπής 
διαγωνισμού και της γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ.9 αρθ.73 
Ν.4412/2016 για τη δημοπρασία του έργου «Αναπλάσεις οικισμών – 
βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 
1.513.780,00€.  

Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 
4954/2022 (α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 12694/22-07-2022 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                      Μπάντης Ιορδάνης                                   
2. Μπερμπερίδης Πέτρος                                 Γρομπανόπουλος Τρύφων  
3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
4. Σαργιαννίδης Παύλος 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το Πρακτικό – Εισήγηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αναπλάσεις οικισμών – βελτιώσεις 
οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 1.513.780,00€, για 
το έλεγχο οψιγενούς μεταβολής σύμφωνα με την περ. ε) του άρθρου 4.2 της 
διακήρυξης, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο παρακάτω: 

«Στο Αμύνταιο την 5η του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 
Πέμπτη οι υπογεγραμμένοι: 

 Τοπάλης Ευάγγελος, ΠΕ Χημικός Μηχανικός , Πρόεδρος  

 Παπαγιάννης Αθανάσιος, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος, ως 
αναπληρωτής του κ. Τζώρτζη Χρήστου, Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός  

 Κατσουπάκης Αναστάσιος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Μέλος 
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συνήλθαμε σήμερα σε δημόσια συνεδρίαση ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, για την 
παροχή γνωμοδότησης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου, αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, καθώς υπεύθυνα δηλώθηκε ότι έχει επέλθει μία (1) 
οψιγενής μεταβολή κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, στον 
οικονομικό φορέα ΑLMOTEK ΙΚΕ από τον εκπρόσωπο του, μέλος της προσωρινού 
αναδόχου  Κ/Ξ ΑLMOTEK ΙΚΕ-ΤΟΜΗ ΑΤΕ-ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του έργου: 

"Αναπλάσεις οικισμών - βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου" 

προϋπολογισμού δαπάνης # 1.513.780,00€#. »  

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 υπ’ αριθμ. 223/2021 (Α.Δ.Α.:ΨΩΔ3ΩΨΛ-Θ2Δ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου (Πρακτικό 19ης συνεδρίασης στις 28-07-2021) με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου και 
συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου.  

- την με αριθμό πρωτ. 12288/17-08-2021 (Α.Δ.Α.Μ.:21PROC009081319 2021-08-
17) Αναλυτική Διακήρυξη του έργου. 

- την υπ’ αριθμ. 323/2021  (Α.Δ.Α.:ΨΥΤΜΩΨΛ-ΧΑΒ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου (Πρακτικό 29ης συνεδρίασης στις 15-10-2021) με 
την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του από 14/09/2021 διαγωνισμού 
δημοπράτησης του έργου. 

- Το με αριθμό αν. 1364326/19-04-2022 μήνυμα και τη με αριθ. αν. 1364327/19-04-
2022 διαβίβαση του φακέλου διαγωνισμού από την αναθέτουσα αρχή μέσω του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς στην επιτροπή διαγωνισμού.  

- τις ΥΔ της περ. iv) της παρ. ε) του άρθρου 4.2 της διακήρυξης, των 
κοινοπρακτούντων οικονομικών φορέων της προσωρινού αναδόχου  Κ/Ξ 
ΑLMOTEK ΙΚΕ-ΤΟΜΗ ΑΤΕ-ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  οι οποίες υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Αναθέτουσα Αρχή στις 01/04/2022. 

Αναφέρουμε τα εξής: 

Στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 μεταξύ άλλων αναφέρεται  

«….. 

4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) …. 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) ….. 
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6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, οι 
αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 
μία από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται 
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 
είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις 
της παρ. 4. 

7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παρ. 1 και στην παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, μπορεί να 
προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για 
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από 
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει 
δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή 
του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 
χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει 
η απόφαση. 

8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 
επανορθωτικών μέτρων κατά την παρ. 7, εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της 
επιτροπής της παρ. 9, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από 
την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω 
επιτροπή, συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία του πρώτου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εκδώσει απόφαση για 
τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την παρ. 7 και 
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 9. 

9. Για τις ανάγκες των παρ. 7 και 8, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, συγκροτείται επιτροπή, τριετούς θητείας, που απαρτίζεται από: 

α) …. 

10. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 
ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παρ. 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της 
παρ. 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός.» 

Ο κ. Νικόλαος Σπίρτος του Χρήστου εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης 
ALMOTEK IKE, μέλος της προσωρινού αναδόχου Κ/Ξ ΑLMOTEK ΙΚΕ-ΤΟΜΗ ΑΤΕ-

ΑΔΑ: ΩΧ4ΤΩΨΛ-Ο7Β



 

 

ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  στην από 01/04/2022 ΥΔ της περ. iv) της παρ. ε) του άρθρου 
4.2 της διακήρυξης,  αναφέρει τα εξής: 

«Ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης ALMO 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., με δ.τ. ALMOTEK Ι.Κ.Ε., με 
Α.Φ.Μ. 800867734, Δ.Ο.Υ. Έδεσσας και Αρ. Μ.Ε.ΕΠ. 30757, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

Έχει επέλθει μία (1) οψιγενής μεταβολή, κατά την έννοια του Αο.104 του 
Ν.4412/2016 στο πρόσωπο της εταιρίας μας, η οποία συνιστά λόγο δυνητικού 
και σε καμία περίπτωση λόγο υποχρεωτικού αποκλεισμού: 

Η υπάρχουσα οψιγενής μεταβολή εμπίπτει στην Περ. (στ) της Παρ. 4 του Αρ. 73 
του Ν.4412/2016. 

Η εταιρία έχει κηρυχθεί έκπτωτη από την Εργολαβία «Εργασίες για την ολοκλήρωση 
των νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δ.Ε. Νάουσας», με αναθέτουσα 
αρχή τη Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας, σύμφωνα με την με Α.Π. 2223/9-12-2021 Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας. 

Η έκπτωση οριστικοποιήθηκε στις 23-2-2022, με την με Α.Π. 56193/23-2-2022 
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η 
οποία απορρίπτει την ένστασή μας κατά της απόφασης έκπτωσης και η οποία μας 
κοινοποιήθηκε στις 24-2-2022. 

Η εταιρία μας στις 16-3-2022 προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης 
καταθέτοντας Αγωγή - Προσφυγή, η οποία δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. 

Η εταιρία μας, προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, έχει λάβει πλήθος 
«επανορθωτικών μέτρων – μέτρων αυτοκάθαρσης», σύμφωνα με την Παρ. 7 του Αρ. 
73 του Ν.4412/2016, παρά το γεγονός πως αμφισβητεί σφοδρά τις αποφάσεις 
έκπτωσής της. 

Ακολουθεί συνημμένα πλήρης ανάλυση της έκπτωσης, παράθεση των 
«επανορθωτικών μέτρων – μέτρων αυτοκάθαρσης» και επιπλέον στοιχείων προς 
απόδειξη της αξιοπιστίας της εταιρίας μας. 

Όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων 
εγγράφων…..» 

Από τα επισυναπτόμενα στην προαναφερθείσα ΥΔ του κ. Σπρίτου, έγγραφα 
επιβεβαιώνεται η ορθότητα των γραφόμενών του, όσον αφορά τα 
επανορθωτικά μέτρα αυτοκάθαρσης. Αναλυτικά ο κ. Σπρίτος αναφέρει: 

« ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΜΑΣ 

Επί της απορριπτικής του από 10-11 -2021 Αιτήματος Διάλυσης, που υπέβαλε η 
εταιρίας μας «ALMOTEK Ι.Κ.Ε.», της σύμβασης εκτέλεσης του δημοσίου έργου 
«Εργασίες για την ολοκλήρωση των νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη 
Δ.Ε. Νάουσας» με αναθέτοντα φορέα τη Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας, επανασκηθέντος στις 29-
11-2021 μετά των εργολαβικών αξιώσεων του τεκμαιρόμενου οφέλους και 
επιστροφής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίσαμε, όπως 
αποφασίστηκε δυνάμει της διοικητικής πράξης 2222/09-12-2021 του Προϊσταμένου 
της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας, ασκήσαμε, σύμφωνα με το άρθρο 
174 Ν. 4412/2016 (όπως ίσχυε), την από 23-12-2021 Ένσταση ενώπιον του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία 
απορρίφθηκε δυνάμει της απόφασης του τελευταίου με Αρ. Πρωτ. 56193/23-02-2022. 

Δυνάμει της τελευταίας απόφασης απορρίφθηκε ομοίως η από 23-12-2021 Ένσταση 
ενώπιον του ίδιου τελικώς αποφαινόμενου οργάνου, κατά της 2223/09-12-2021 
διοικητικής πράξης του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. 

ΑΔΑ: ΩΧ4ΤΩΨΛ-Ο7Β



 

 

Νάουσας, με την οποία, σε απάντηση των ως άνω Αιτημάτων μας, μας κήρυξε 
Έκπτωτους της ως άνω εργολαβίας. 

Η ως άνω κοινή απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μας 
κοινοποιήθηκε στις 24-02-2022. Η κατασκευαστική εταιρεία μας έχει καταθέσει την με 
αριθμό κατάθεσης ΑΓΠΡ 118/16- 03-2022/2022011436 Αγωγή - Προσφυγή, στο 
Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης δια κοινού δικογράφου, όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 175 Ν. 4412/2016 (όπως ισχύει), η οποία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. 
Προσφυγή για την Ακύρωση της απόρριψης του Αιτήματος Διάλυσης και την κήρυξη 
έκπτωτης της εταιρείας μας και Αγωγή διότι ο αναθέτων φορέας αρνείται να μας 
αποδώσει το κονδύλιο του τεκμαιρόμενου οφέλους και την επιστροφή του ποσού της 
ως άνω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Σημειώνουμε, πως εντός του διοικητικού φακέλου της υπόψη εργολαβίας, υπάρχει η 
απόφαση 175/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας (διαθέσιμη με 
ΑΔΑ: Ψ9ΥΒΟΕΜΣ- 7ΥΜ) όπου επί λέξει αναγνωρίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή: 
«Ότι η εγκατάσταση του αναδόχου έχει γίνει κανονικά στο έργο», «Ότι είναι αδύνατη η 
εκτέλεση εργασιών μέχρις ότου επιβεβαιωθεί η παράταση του προγράμματος που 
χρηματοδοτείται το έργο του θέματος», «Ότι για τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση του 
έργου δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου». Παρόλα αυτά ο Προϊστάμενος της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήτοι της Τεχνικής Υπηρεσίας αποφάσισε αντίθετα με την 
Προϊστάμενη Αρχή. 

Επί της ουσίας, κηρυχθήκαμε έκπτωτοι σε μία εργολαβία η οποία, παρά το γεγονός 
ότι η εταιρία μας εγκαταστάθηκε κανονικά στο έργο, δεν ξεκίνησε ποτέ. Η Δ.Ε.Υ.Α. 
Νάουσας αφενός παραδέχεται ότι δεν ευθύνεται η εταιρία μας για τις καθυστερήσεις 
εκκίνησης του έργου (άνω των 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης), μας έχει σταματημένους και δε μας δίνει ουδέποτε εντολή να ξεκινήσουμε 
την εκτέλεσή του και αφετέρου όταν ασκούμε το νόμιμο δικαίωμά μας για διάλυση της 
σύμβασης, το οποίο προκύπτει από την Περ. α, της Παρ. 2, του Αρ. 161 του 
Ν.4412/2016, μας κηρύσσει έκπτωτους! 

Είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία ζητηθούν από το διοικητικό φάκελο 
της υπόθεσης…..» 

«ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ 

Παρά το γεγονός ότι η εταιρία μας αμφισβητεί σφοδρά όλες τις παραπάνω αποφάσεις 
και έχει προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, με αίσθημα ευθύνης 
απέναντι σε κάθε αναθέτουσα αρχή η οποία ενδέχεται να αμφισβητήσει την αξιοπιστία 
της, προέβη στη λήψη των παρακάτω «επανορθωτικών μέτρων - μέτρων 
αυτοκάθαρσης», προς εξάλλειψη οποιασδήποτε αμφιβολίας που τυχόν να 
δημιουργηθεί προς το πρόσωπό της: 

1)Παρακολούθηση ενδοεπιχειρησιακού σεμιναρίου διάρκειας 16 ωρών στο πεδίο της 
Διαχείρισης Έργων (Project Management). Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 9& 
10-3-2021 και συμμετείχαν στελέχη της εταιρίας τα οποία δραστηριοποιούνται τόσο 
στα πλαίσια του «Γραφείου» όσο και στα πλαίσια του «Εργοταξίου». Έχουν εκδοθεί οι 
παρακάτω βεβαιώσεις παρακολούθησης, από το φορέα υλοποίησης του σεμιναρίου 
TUV Nord Hellas: 

 09096189/5748901 Σπρίτος Νικόλαος - Διαχειριστής της εταιρίας, 
Εργοταξιάρχης & Υπεύθυνος Μηχανικός επί τόπου των έργων, Χειριστής 
Μηχανημάτων  

 09096189/5748900 Σπρίτος Δημήτριος - Διαχειριστής της εταιρίας  

 09096189/5748899 Πέγιου Σοφία - Μηχανικός Γραφείου  

 09096189/5748927 Τασιώλα Ευαγγελία - Μηχανικός Γ ραφείου  
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 09096189/5748893 Κατσάκης Ιωάννης - Βοηθός Χειριστή Μηχανημάτων 

2)Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) στην εταιρία, με 
αποκλειστικό πεδίο εφαρμογής την Ανάληψη και Εκτέλεση Δημοσίων Έργων. Η 
πιστοποίηση εκδόθηκε στις 2-3- 2022. 

 Φορέας Πιστοποίησης RIGCERT - Αριθμός Πιστοποιητικού 1710GR515Q 

3)Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301:2019) 
στην εταιρία, με αποκλειστικό πεδίο εφαρμογής την Ανάληψη και Εκτέλεση Δημοσίων 
Έργων. Το σύστημα αυτό παρέχει στο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που θα το 
εκδώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορεί να διαχειριστεί, να ανταπεξέλθει 
και να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του ακόμα και στις mo δύσκολες και 
απρόσμενες συνθήκες που μπορεί να προκόψουν, όπως μία έκπτωση σε μία 
εργοληπτική επιχείρηση. Η πιστοποίηση εκδόθηκε στις 2-3-2022. 

 Φορέας Πιστοποίησης RIGCERT - Αριθμός Πιστοποιητικού 1710GR515BC 

4)Σύναψη του από 1-3-2022 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της 
εταιρίας μας και της Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Α.Π.Θ. και κατόχου Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος του Προγράμματος Σπουδών με Τίτλο: «Διοίκηση και Διαχείριση 
Τεχνικών Έργων» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Μπάκα Ευαγγελίας 
του Δημητρίου. Η Μηχανικός παρέχει τις συμβουλές της και τις εξειδικευμένες 
γνώσεις της στην εταιρία στην οργάνωση & διαχείριση των έργων της τόσο στα 
πλαίσια του «Γραφείου», όσο και στα πλαίσια του «Εργοταξίου» αλλά και σε 
οποιοδήποτε άλλο πεδίο κρίνει ότι είναι απαραίτητο για την ορθή εκτέλεση & 
περαίωση των έργων της. 

5)Σύναψη του από 1-3-2022 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της 
εταιρίας μας και του Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με AM 184 του Δικηγορικού 
Συλλόγου Έδεσσας, Στυλιανού Αλακιόζογλου του Χρήστου. Ο δικηγόρος παρέχει τις 
εξειδικευμένες νομικές του γνώσεις στην εταιρία, προκειμένου η εταιρία να τηρεί όλες 
τις υποχρεώσεις της κατά τη διάρκειας εκτέλεσης των έργων της, ενώ ταυτόχρονα 
υπερασπίζεται τα δικαιώματά της όταν αυτά θίγονται. 

6)Αναδιάρθωση της εταιρίας με πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, η οποία 
υλοποιήθηκε στις 1 -3- 2022. Προσλήφθηκε έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό το 
οποίο θα τονώσει την παραγωγικότητα της εταιρίας στο πεδίο του «Εργοταξίου». 

 Σάρρης Ευστάθιος - Οικοδομοτεχνίτης - Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών. 

 Σπυριάδης Παναγιώτης - Οικοδομοτεχνίτης - Προϋπηρεσία τουλάχιστον 9 
ετών. 

 7)Αύξηση του στόλου μηχανημάτων έργου της εταιρίας, προς αύξηση της 
παραγωγικότητάς της στα πλαίσια του «Εργοταξίου», με την αγορά επιπλέον 
μηχανήματος έργου. 

 Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας JCB 8052, έτος κατασκευής 2006, βάρος 
5.200Kg - Αριθμός Τιμολογίου 40178176150011/29-03-2022 - Πωλητής 
Troostwijk Belgie 

Επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ως άνω 
«επανορθωτικών μέτρων - μέτρων αυτοκάθαρσης» και συγκεκριμένα: 

1) Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου διαχείρισης έργων 

2) Το εκδοθέν ISO 9001:2015 

3) Το εκδοθέν ISO 22301:2019 
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4) Το ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με τη σύμβουλο μηχανικό, το 
μεταπτυχιακό της δίπλωμα σπουδών και η σχετική ανάρτηση του συμφωνητικού 
στη Δ.Ο.Υ. 

5) Το ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με το νομικό σύμβουλο και η σχετική 
ανάρτηση του συμφωνητικού στη Δ.Ο.Υ. 

6) Ο πίνακας πρόσληψης του νέου (επιπλέον) εργατοτεχνικού προσωπικού 

7) Το τιμολόγιο αγοράς του νεοαποκτηθέντος μηχανήματος έργου 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα εκδοθέντα πιστοποιητικά ISO έχουν, μεταξύ άλλων, 
συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής ΑΝΑΛΗΨΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, Η/Μ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (όμοια με τις καλούμενες 
κατηγορίες Μ.Ε.ΕΠ. του παρόντος έργου) και επιπλέον το ιδιαίτερα εξειδικευμένο 
πεδίο της κατασκευής ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ…..» 

Επιπλέον έχουν υποβληθεί από τον κ. Σπρίτο «ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΑΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ «ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΜΕΤΡΑ 
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΗΣ», ΩΣΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ». Δεν επιβεβαιώνεται η ορθότητα των 
επιπλέον στοιχείων που έχει υποβάλει ο κ. Σπρίτος , καθώς δεν έχουν 
προσκομιστεί τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα όπως αυτά προκύπτουν 
από την ισχύουσα νομοθεσία (βεβαιώσεις περαίωσης, βεβαιώσεις 
ανεκτέλεστου, αντίγραφα συμφωνητικών, αντίγραφα αδειών μηχανημάτων 
κλπ). Παρόλα αυτά τα ως άνω αποδεικτικά έγγραφα μπορεί να ζητηθούν και 
να προσκομιστούν οποιαδήποτε στιγμή.  

Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου η Επιτροπή Διαγωνισμού 
καλείται να εισηγηθεί προς τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου την 
αποδοχή ή μη των «Επανορθωτικών μέτρων – μέτρων αυτοκάθαρσης» όπως αυτά 
ελήφθησαν και παρουσιάστηκαν από την ALMOTEK ΙΚΕ και περιγράφηκαν 
παραπάνω.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και το 
σκεπτικό των αποφάσεων έκπτωσης και απόρριψης της ένστασης της ALMOTEK 
ΙΚΕ κατά της απόφασης έκπτωσης, 

Εισηγείται κατά πλειοψηφία 

Την απόρριψη των επανορθωτικών μέτρων – μέτρων αυτοκάθαρσης, όπως αυτά 
ελήφθησαν από την ALMOTEK ΙΚΕ, καθώς κρίνει ότι  είναι ανεπαρκή, μη 
διασφαλίζοντας την υλοποίηση στο ακέραιο το αντικείμενο του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στην προς υπογραφή σύμβαση.» 

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή των επανορθωτικών μέτρων – μέτρων 
αυτοκάθαρσης, όπως αυτά ελήφθησαν από την ALMOTEK ΙΚΕ, καθώς: 

Ο Ο/Φ ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., με δ.τ. 
ALMOTEK Ι.Κ.Ε., προέβει σε λήψη επανορθωτικών μέτρων – μέτρων 
αυτοκάθαρσης στα οποία συμπεριλαμβάνονται πιστοποιήσεις ISO 
(9001:2015, 22301:2019) με αποκλειστικό πεδίο εφαρμογής την Ανάληψη και 
Εκτέλεση Δημοσίων Έργων, την πρόσληψη επιπλέον έμπειρου 
εργατοτεχνικού προσωπικού για την ενίσχυση της παραγωγικότητας της 
εταιρείας στο πεδίου του Εργοταξίου και αύξηση του στόλου των 
μηχανημάτων έργου της εταιρίας. 

Επίσης, ο Ο/Φ ALMOTEK ΙΚΕ κατέθεσε μία λίστα με παρόμοια (με το παρόν) 
έργα τα οποία έχει εκτελέσει ή εκτελεί με συνέπεια, χωρίς να έχει κηρυχθεί 
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έκπτωτος ξανά, προσκομίζοντας τις σχετικές βεβαιώσεις καλής/εμπρόθεσμης 
εκτέλεσης όπως ζητήθηκε. 

Με την αριθ. 131/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε να 
γίνουν αποδεκτά τα επανορθωτικά μέτρα – μέτρα αυτοκάθαρσης, όπως αυτά 
ελήφθησαν από την εταιρεία ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., με δ.τ. ALMOTEK Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 7 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ως ισχύει, και αποφασίζει να προχωρήσει 
στην υπογραφή της σύμβασης με τον Ο/Φ Κ/Ξ ALMOTEK ΙΚΕ-ΤΟΜΗ ΑΤΕ-
ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, και να αποσταλεί το σχέδιο της ανωτέρω απόφασης 
στην επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ως ισχύει, για 
παροχή σύμφωνης ή μη γνώμης. 

Με την 55Θ Πράξη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής επί της Επάρκειας των 
Ληφθέντων Επανορθωτικών Μέτρων των Οικονομικών Φορέων προς 
απόδειξη της αξιοπιστίας τους (αριθ. πρωτ. εισερχ. 11997/13-07-2022), η 
Επιτροπή παρέχει ομόφωνα σύμφωνη γνώμη επί του υποβληθέντος σχεδίου 
απόφασης του Δήμου Αμυνταίου και περί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΑΛΜΟΤΕΚ ΙΚΕ», μέλος της 
προσωρινού αναδόχου  Κ/Ξ ΑΛΜΟΤΕΚ ΙΚΕ – ΤΟΜΗ ΑΤΕ – ΛΕΦΤΣΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ του έργου: «Αναπλάσεις οικισμών – βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου 
Αμυνταίου», προς απόδειξη της αξιοπιστίας του. 

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

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

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 131/2022 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την αριθ. 55Θ Πράξη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
5. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αποδέχεται τα επανορθωτικά μέτρα – μέτρα αυτοκάθαρσης, όπως αυτά 
ελήφθησαν από την εταιρεία ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., με δ.τ. ALMOTEK Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 7 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ως ισχύει, και αποφασίζει να προχωρήσει 
στην υπογραφή της σύμβασης με τον Ο/Φ Κ/Ξ ALMOTEK ΙΚΕ-ΤΟΜΗ ΑΤΕ-
ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 

Β. 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 210/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
      Ο  Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.                                                                                                      
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
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