
 

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ   247/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό 
τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης του Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 5.997.880,00 €. 

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα 
Παρασκευή 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. 14986/02-09-2022 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                               Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  
3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
4. Σαργιαννίδης Παύλος 
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος, προσήλθε στη συνεδρίαση ο 
δημοτικός σύμβουλος Μπάντης Ιορδάνης. 

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 7ο 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. 

Με την αριθ. 219/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε η 
έγκριση των Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και 
Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
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τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε 
δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 5.997.880,00€, 
και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος  της εν λόγω προμήθειας ο 
Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία OLYMPIOS INTELLIGENT 
TECHNOLOGIES A.E., ο οποίος εδρεύει στην Αττική, οδ. Σκύρου 2Β Αγ. 
Παρασκευή, Τ.Κ. 15342, ΑΦΜ 094497046, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, και ο οποίος 
προσέφερε τη οικονομικότερη προσφορά (4.597.700,00€ προ Φ.Π.Α – 
5.701.148,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), δεδομένου ότι πληρεί 
τους όρους της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας, σύμφωνα με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΑΡ. 2, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο παρακάτω: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 

Στο Δημαρχείο Αμυνταίου σήμερα την 28η Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00πμ συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης προσφορών της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 53/2022 απόφαση της Ο.Ε. 
του Δήμου αποτελούμενη από : 

 τον Πρόεδρο της επιτροπής Κο. Αναστάσιο Κατσουπάκη, 

 Το Τακτικό Μέλος της επιτροπής Κα. Αλληλόμη Αναστασία και  

 Το Τακτικό Μέλος της επιτροπής Κα. Αδαμίδου Αθηνά.  

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
(υπο)φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 1981/08-02-2022, για την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 
ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» μετά από σχετική ενημέρωση που εστάλλει στους 
οικονομικούς φορείς OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.  και 
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι προσφορές των οποίων έγιναν 
αποδεκτές από το πρακτικό Νο.1 το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 191/2022 
απόφαση της ΟΕ του Δήμου, κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και δεν υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή.  

Η προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για 
δημοσίευση στις 28/01/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπου έλαβε Αριθμό δημοσίευσης : 2022/S 023-056772, δημοσιεύτηκε στις 
02/02/2022  και όριζε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21-03-
2022 και ώρα 14:00μ.μ. και ως ημερομηνία αποσφράγισης την 28-03-2022 και ώρα 
10:00π.μ.. Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αύξοντα 151239. 

Η επιτροπή αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα απαιτούμενα διαπιστευτήρια, 
διαπίστωσε ότι οι υποφάκελοι οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων 
OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.  και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ήταν  χαρακτηρισμένες από το σύστημα ως «κλειδωμένες». Η 
επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενό των υποφακέλων οικονομικών προσφορών.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των υποφακέλων καταχώρησαν 
διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι ως υποφάκελοι «Οικονομικών Προσφορών» των οικονομικών 
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φορέων OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.  και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι 
υποφάκελοι αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση 
στο περιεχόμενο τους το οποίο έχει ως εξής:  

A/A ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 OLYMPIOS INTELLIGENT 
TECHNOLOGIES A.E. (Email. 
info@olympios.gr) 

268236 4.597.700,00 € 5.701.148,00 
€ 

2 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Email. 
ιinfo@xorotexniki.gr)  

269687 4.768.000,00 € 5.912.320,00 
€ 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής προέβησαν, στον έλεγχο των 
«Οικονομικών Προσφορών» των οικονομικών φορέων OLYMPIOS INTELLIGENT 
TECHNOLOGIES A.E.  και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.4.4 της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. 1981/08-
02-2022, δηλαδή την ορθότητα των πράξεων και τη μη υπέρβαση του 
προϋπολογισμού της μελέτης και διαπίστωσε ότι στο σύνολο τους πληρούν τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής της στο διαγωνισμό. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. 1981/08-02-2022, πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑ) ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον 
παρακάτω τύπο: 

ΤΒΑ = 0,7 X (ΣΤΠ) / (maxΣΤΠ) + 0,3 X (minΣΟΠ) / (ΣΟΠ), όπου: 

 ΤΒΑ: Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του Οικονομικού φορέα 

 ΣΤΠ: Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του Οικονομικού 
φορέα 

 maxΣΤΠ: Η μέγιστη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς μεταξύ 
όλων των Οικονομικών φορέων 

 minΣΟΠ: Η χαμηλότερη συνολική οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των 
Οικονομικών φορέων 

 ΣΟΠ : Η συνολική οικονομική προσφορά του Οικονομικού φορέα 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής προέβησαν στον υπολογισμό 
των Τελικών Βαθμών Αξιολόγησης (ΤΒΑ) των οικονομικών φορέων OLYMPIOS 
INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.  και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τους κατέταξε με την ακόλουθη φθίνουσα σειρά κατάταξης:  

A/A ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΤΒΑ) 

1 OLYMPIOS INTELLIGENT 
TECHNOLOGIES A.E. (Email. 
info@olympios.gr) 

268236 1,00 

2 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Email. 

269687 0,97 
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ιinfo@xorotexniki.gr)  

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω αποφάσισε ομόφωνα κάνει δεκτές τις προσφορές των 
οικονομικών φορέων OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E. και 
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα 
OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E. ως προσωρινό ανάδοχο της 
πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ». 

Η επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίασή της.» 

Στη συνέχεια ο Δήμος Αμυνταίου, με το με αρ. πρωτ. 13895/11-08-2022 
έγγραφό του κάλεσε, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον ανωτέρω Οικονομικό Φορέα, 
για την υποβολή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του άρθρου 2.2.9.2 της Αναλυτικής 
Διακήρυξης της παραπάνω Δημόσιας Σύμβασης προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η κατακύρωση του Διαγωνισμού και η υπογραφή της σχετικής 
Σύμβασης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και 
συντάχθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 3 Αποσφράγισης, Ελέγχου και Αξιολόγησης 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, ως εξής: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3:  

Στο Αμύνταιο και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Γρ. Νικολαΐδη 
2, Τ.Κ. 53200, συνήλθε σήμερα 21/8/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. η 
Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης της 
Προμήθειας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 53/2022 απόφαση της Ο.Ε. του 
Δήμου, προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον Προσωρινό Ανάδοχο, του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 1981/08-02-2022, 
για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 5.997.880,00 €. 

Η προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για 
δημοσίευση στις 28/01/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπου έλαβε Αριθμό δημοσίευσης : 2022/S 023-056772, δημοσιεύτηκε στις 
02/02/2022  και όριζε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21-03-
2022 και ώρα 14:00μ.μ. και ως ημερομηνία αποσφράγισης την 28-03-2022 και ώρα 
10:00π.μ.. Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αύξοντα 151239. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής: 

α) Κατσουπάκης Αναστάσιος, Πρόεδρος. 
β) Αλληλόμη Αναστασία, Μέλος. 
γ) Αδαμίδου Αθηνά, Μέλος. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

α) την με αρ. πρωτ. 1981/08-02-2022 Διακήρυξη, για την εκτέλεση της Δημόσιας 
Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ », την υπ’ αριθμ. 386/2021 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, καθώς και το Νομικό Πλαίσιο που 
διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό. 
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β) Τις υπ’ αριθμ. 191/2022 (Α.Δ.Α.: 9ΝΓ7ΩΨΛ-Θ13) και 219/2022 (Α.Δ.Α.: 
6Φ65ΩΨΛ-ΗΩ4)Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, με τις οποίες 
εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», ο Οικονομικός Φορέας με 
την επωνυμία: OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E., που εδρεύει στην 
Αττική, επί της οδού Σκύρου 2Β Αγ. Παρασκευή, Α.Φ.Μ.: 094497046, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ 
Αθηνών, ο οποίος υπέβαλε τη την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και δεδομένου ότι η 
προσφορά του πληρούσε τους όρους της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας και έγινε 
δεκτή από τον Δήμο Αμυνταίου για τους λόγους που αναλύονται στην παραπάνω 
Απόφαση. 

γ) Την από 11/07/2022 κοινοποίηση της 191/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  στους συμμετεχοντες. 

γ) Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν Προδικαστικές Προσφυγές, Ενστάσεις ή άλλα 
Ένδικα Μέσα σε οποιοδήποτε στάδιο της μέχρι τώρα διαδικασίας. 

δ) Το με αρ. πρωτ. 13895/11–08–2022 έγγραφο – μέσω ΕΣΗΔΗΣ – του Δήμου 
Αμυνταίου προς τον Προσωρινό Ανάδοχο, για την υποβολή εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του, των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του άρθρου 2.2.8.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης της παραπάνω 
Δημόσιας Σύμβασης προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατακύρωση του 
Διαγωνισμού και η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Διαπιστώνει τα εξής: 

Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία: OLYMPIOS INTELLIGENT 
TECHNOLOGIES A.E., απαντώντας στο ως άνω έγγραφο του Δήμου υπέβαλε μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ, στις 12/08/2022, τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, τα οποία 
καταγράφονται σε πίνακα ο οποίος παρατίθεται παρακάτω. 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 της Υ.Α 56902/215 (ΦΕΚ 1924/2.6.2017 τ. Β΄) Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), και το άρθρο 2.2.8.2 της Αναλυτικής 
Διακήρυξης, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα 
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός (3) εργασίμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή. 

Η επιτροπή κατά την έναρξη της διαδικασίας παρέλαβε τον αντίστοιχο ενσφράγιστο 
φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που υπέβαλλε ο Προσωρινός Ανάδοχος, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8.2 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στο πρωτόκολλο του 
Δήμου κατατέθηκε εμπρόθεσμα λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 14080/16–8–
2022 και παραδόθηκε στην Επιτροπή ένας φάκελος, ο οποίος σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη, ζητείται να περιέχει τα μη ψηφιακά υπογεγραμμένα Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης, του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία: OLYMPIOS INTELLIGENT 
TECHNOLOGIES A.E.. 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το Στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενό των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Στη συνέχεια τα 
μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 
φόρμα του Συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα Δικαιολογητικά 
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Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία 
αποσφραγίσθηκαν τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Για το παραπάνω στάδιο ειδοποιήθηκαν 
αυτόματα, μέσω του Συστήματος οι συμμετέχοντες, στον διαγωνισμό, Οικονομικοί 
Φορείς. 

Πίνακας: Αποσφράγιση και Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

Δικαιολογητικά Υποβολή Παρατηρήσεις 

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Προέδρου, 
Διευθύνοντα Συμβούλου και Μελών Δ.Σ.  

ΝΑΙ 
 

Φορολογική ενημερότητες ΝΑΙ  

Ασφαλιστικές ενημερότητες ΝΑΙ  

Υ.Δ. Περί οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης ΝΑΙ  

Υ.Δ. Περί Δικαστικής Απόφασης ΝΑΙ  

Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης εκκαθάρισης κλπ. ΝΑΙ  

΄Ένορκη βεβαίωση, περί μη παραβίασης της 
Εργατικής Νομοθεσίας. 

ΝΑΙ 
 

΄Ένορκη βεβαίωση περί μη έκδοσης απόφασης 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

ΝΑΙ 
 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκκαθάρισης ΝΑΙ  

Στοιχεία Μητρώου. ΝΑΙ  

Υ.Δ. Περί λόγων αποκλεισμού ΝΑΙ  

Υ.Δ. Περί οριζόντιου αποκλεισμού ΝΑΙ  

Μητρώα Μετοχων ΝΑΙ  

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ονοματικών μετοχών ΝΑΙ  

Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ ΝΑΙ  

Πίνακες Τεκμηρίωσης ΝΑΙ  

Οικονομικές καταστάσεις ετών 2018 -2019 -2020 ΝΑΙ  

Βεβαίωση Πιστοληπτικής ικανότητας ΝΑΙ  

Αποδεικτικά τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας. ΝΑΙ  

Πιστοποιητικά ISO ΝΑΙ  

Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης ΝΑΙ  
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εκπροσώπησης του Οικονομικού Φορέα. 

Υ.Δ. περί ισχύς νομιμοποιητικών ΝΑΙ  

Υ.Δ. περί ακρίβειας εγγράφων ΝΑΙ  

 

Από τον έλεγχο των παραπάνω υποβληθέντων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
διαπιστώθηκε ότι αυτά υποβλήθηκαν εγκαίρως, πιστοποιούν τη συνδρομή του 
δικαιώματος και των όρων – προϋποθέσεων συμμετοχής τόσο κατά την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (21/3/2022), όσο και κατά την 
τρέχουσα ημερομηνία υποβολής τους και συνεπώς πληρούν τους όρους της 
Διακήρυξης και ιδιαιτέρως του άρθρου 2.2.8.2 αυτής. 

Έπειτα από τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται προς την 
Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου την κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», ο Οικονομικός Φορέας με 
την επωνυμία: OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E, που εδρεύει στην 
Αττική, επί της οδού Σκύρου 2Β Αγ. Παρασκευή, Α.Φ.Μ.: 094497046, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ 
Αθηνών, ο οποίος υπέβαλε τη μοναδική παραδεκτή προσφορά και ως εκ’ τούτου την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμή ( 5.701.148,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με 
την υποβληθείσα προσφορά του. 

Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία κατά Πράξης της 
Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της 
Διακήρυξης και τα άρθρα 345 έως 374 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.» 

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε 
την Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη 
μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης του Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 5.997.880,00 €. 

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

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

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ 2453/9.6.2021 τ. Β΄): Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

4. Την αριθ. 219/2022 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την αριθ. 191/2022 απόφαση Ο.Ε.  
6. Την αριθ. 53/2022 απόφαση Ο.Ε. 
7. Την αριθ. 386/2021 απόφαση Ο.Ε. 
8. Το από 21/08/2022 3ο Πρακτικό Διαγωνισμού 
9. Την αριθ. πρωτ. 23407/2020/17-06-2021 έγκριση Ένταξης του έργου 

«Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) 
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10. Την υπ’ αριθ. 2021/18599/08-12-2021 ΑΑΥ, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 1589 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 

11. Την αριθ. πρωτ. 18368/3-12-2021 Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης  
12. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε της παρούσας Απόφασης. 
13. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το 28/07/2022 Πρακτικό 2 και το από 21/08/2022 Πρακτικό 3 
Αποσφράγισης, Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας 
Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε 
δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 5.997.880,00€. 

Β. Κατακυρώνει την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη 
μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης του Δήμου 
Αμυνταίου» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία OLYMPIOS 
INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E., ο οποίος εδρεύει στην Αττική, οδ. 
Σκύρου 2Β Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 15342, ΑΦΜ 094497046, ΔΟΥ: ΦΑΕ 
Αθηνών, και ο οποίος προσέφερε τη οικονομικότερη προσφορά 
(4.597.700,00€ προ Φ.Π.Α – 5.701.148,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%), δεδομένου ότι πληρεί τους όρους της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αμυνταίου να προβεί στην υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης έπειτα από τη διενέργεια του Προσυμβατικού Ελέγχου της 
παρούσας Απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο 3.3 της Αναλυτικής 
Διακήρυξης. 

Εναντίον της παρούσας Απόφασης οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς 
μπορούν να υποβάλλουν Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 345-374 του Ν. 4412/2016. 

Η υπογραφή της εν’ λόγω Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας αναστέλλεται 
μέχρι την παρέλευση των προθεσμιών υποβολής προδικαστικών προσφυγών 
ή λοιπών ένδικων μέσων. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 247/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
    Ο  Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.                                                                                                   
                                                                                           4. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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