
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   311/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 236/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
σχετικά με την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο 
«Επισκευές - Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων 
Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμός έργου 15.000,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη 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. 18127/21-10-2022 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 επτά (7) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                                                   
2. Μπάντης Ιορδάνης                                  
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                                
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων  
6. Γυρίκη Ελένη 
7. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  

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

Πριν την έναρξη συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
αποχώρησε ο κ. Μπάντης Ιορδάνης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα 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. 236/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έγινε η απευθείας 
ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευές - Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης 
και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού»,  προϋπολογισμού 14.999,75€, 
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στον ΤΖΙΑΤΖΙΟ Αναστάσιο του Σταύρου, με αριθμό Μητρώου του Σ.Δ.Ε. ΠΕ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 167/2004. 

Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζει: 

«1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ. 

………………………………………………………………………………………… 

2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της 
σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται 
γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου. 

3. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη 
δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και την 
κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως 
άκυρη.» 

Στο άρθρο 120 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
αναφέρεται: 

«2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η 
ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής 
σε διαπραγμάτευση. 

3. Για τις συμβάσεις του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

α) Η πρόσκληση της παρ. 2 ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και 
παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (2.500) ευρώ δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό 
φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.» 

Σχετικά με την αριθ. 236/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά 
την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευές - Συντηρήσεις 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού»,  
προϋπολογισμού 14.999,75€, στον ΤΖΙΑΤΖΙΟ Αναστάσιο του Σταύρου, η 
πρόσκληση ανάθεσης δεν αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στον σωστό χρόνο, και 
ως εκ τούτου κρίνεται άκυρη. 

Συνεπώς θα πρέπει να ανακληθεί η ανωτέρω απόφαση και να εγκριθεί εκ 
νέου ο τρόπος ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευές - Συντηρήσεις 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού»,  
προϋπολογισμού 14.999,75€, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

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

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), ως ισχύουν 
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2. Το εδ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

3. Την αριθ. 236/2022 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Ανακαλεί την αριθ. 236/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Επισκευές - 
Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού», 
προϋπολογισμού 14.999,75€, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της παρούσας. 

Β. Εγκρίνει εκ νέου τον τρόπο ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 

«Επισκευές - Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων 

Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 14.999,75€, με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 311/2022 

     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

      Ο  Πρόεδρος                                                                         Τα Μέλη 

                                                                                              1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                              2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                          3. ΓΡΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                       
                                                                                              4. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
                                                                                              5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                             
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