ΑΔΑ: ΨΑΩΧΟΡ0Ζ-ΜΚΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθμ. 5/2022
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Αριθμ. Απόφ. 44/2022

Θέμα:
Ματαίωση
διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την
υλοποίηση της με αρ. 62/2021 μελέτης
Έργου “Αποχέτευση και επεξεργασία
λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε
Επανομής Δήμου
Θερμαϊκού”
προϋπολογισμού 6.030.000,00€.

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στους Ν. Επιβάτες (πρώην Κοινοτικό Κατάστημα) σήμερα, την
23η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. συνήλθε σε
έκτακτη, δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την 1121/23-03-2022 έγγραφη
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που στάλθηκε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), λόγω
των περιοριστικών μέτρων του covid-19, σε καθένα μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.
1069/80.
Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βογιατζή Ιωάννη, προήδρευσε της διαδικασίας ο
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μπίρος Θωμάς, σύμφωνα με το Ν. 2690/99 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος, διαπίστωσε ότι από τα
11 μέλη βρέθηκαν παρόντα τα 9, δηλαδή

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μπίρος Θωμάς, Αντιπρόεδρος
Ζαριφέ Πάλιουρα Ευτυχία, Μέλος
Ζηφκοπούλου Σοφία, Μέλος
Καψάλας Συμεών, Μέλος
Σαμακοβλής Αγγελάκης, Μέλος
Καραγάτσογλου Γεώργιος, Μέλος
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, Μέλος
Καραβασίλη Κυριακή, Μέλος
Βασιλειάδης Νικόλαος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Κλείτσας Αθανάσιος, Μέλος

Το έκτακτο της συνεδρίασης δημιουργήθηκε, λόγω της ανάγκης για τη ματαίωση της
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την υλοποίηση της υπ’ αρ. 62/2021
μελέτης του έργου: “Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε
Επανομής Δήμου Θερμαϊκού’’, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν.
4412/2016.

ΑΔΑ: ΨΑΩΧΟΡ0Ζ-ΜΚΝ
Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Παυλίδου Χαρίκλεια.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα
της έκτακτης συνεδρίασης και λαμβάνοντας υπόψη:
1.

Την με αρ. πρωτ. 34477/09-07-2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
(ΑΔΑ; ΨΒ9Σ465ΧΘ7-Τ9Α)

με την οποία έγινε η ένταξη του έργου

“Αποχέτευση και επεξεργασία
Επανομής”

λυμάτων οικισμού

Μεσημερίου Δ.Ε

στον άξονα προτεραιότητας “Βελτίωση των βασικών

περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των
λυμάτων” του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” με χρηματοδότηση του
έργου ποσού 4.844.000,00€ μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) και αποπληρώνεται από
πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( ΠΔΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών,
2.

την υπ.’ αρ. 150/2020 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ.(ΑΔΑ:6ΩΡΩΟΡ0Ζ-Μ0Ζ)
με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά του έργου με ποσό χρηματοδότησης
4.844.000,00€

από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” στο Πρόγραμμα

“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, {σύμφωνα με την υπ’ .αρ πρωτ.829/18/06/2020
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)}
3.

το γεγονός ότι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη στην επικαιροποίηση
των υπ’ αρ. 01/2017 & 02/2017

μελετών και στην ενοποίηση τους,

συντάσσοντας την υπ.’ αρ. 62/2021 μελέτη με τίτλο : “Αποχέτευση και
επεξεργασία

λυμάτων οικισμού

Μεσημερίου Δ.Ε Επανομής Δήμου

Θερμαϊκού” συνολικού προϋπολογισμού 6.030.000,00€ (χρηματοδότηση
4.844.000,00€ & 1.186.000,00€ Ι.Π. Δ.ΕΥ.Α.Θ) , η υλοποίηση της οποίας
εγκρίθηκε με την υπ.’ αρ 226/2021 Α.Δ.Σ. Δ.ΕΥ.Α.Θ.,
4.

την με αρ. 227/2021 Α.Δ.Σ. Δ.ΕΥ.Α.Θ με την οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με
τον Ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021, η
κατάρτιση των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ,

5.

το γεγονός ότι

με την με αριθμό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 22PROC010157059

διακήρυξη , η οποία αναρτήθηκε στις 04/03/2022, εκκινήθηκε η διαδικασία
δημοπράτησης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
Δευτέρα 28/03/2022 και ώρα 14.00π.μ.
6.

ότι με το υπ.’ αρ. πρωτ. 37867/14-03-2022 έγγραφο του προς τον Κύριο του
Έργου (Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού)- το οποίο κοινοποιήθηκε στο Υπ. Υποδομών
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& Μεταφορών και στην ΕΑΑΔΗΣΥ- ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών
Εταιρειών (ΣΑΤΕ) ζητάει την ακύρωση του διαγωνισμού του έργου λόγω
έντονων διαμαρτυριών εταιρειών-μελών

του συλλόγου του για τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 21 της
Διακήρυξης Διαγωνισμού,
7.

ότι

στις

21/03/2022

στάλθηκε

από

την

«ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» επιστολή διαμαρτυρίας που έλαβε αρ. πρωτ.
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 1096/22-03-2022, στην οποία επικαλείται ότι «στο άρθρο 21.4
της

διακήρυξης

αναφέρονται

ασυνήθιστες

και

εξόχως

μη νόμιμες

προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου
κατά την επίσκεψη στον τόπο του έργου» και ζητάει την ακύρωση του
διαγωνισμού του έργου,
8.

το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα την παρ. 3 , όπου
αναγράφεται ότι : «Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία
ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.»,

κάλεσε το Δ.Σ. όπως:
1.Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, ματαιώσει τη διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης για την υλοποίηση της υπ.’ αρ. 62/2021 μελέτης έργου “Αποχέτευση
και επεξεργασία λυμάτων οικισμού

Μεσημερίου Δ.Ε Επανομής Δήμου Θερμαϊκού”

προϋπολογισμού 6.030.000,00€ (χρηματοδότηση 4.844.000,00€ & 1.186.000,00€ Ι.Π.
Δ.ΕΥ.Α.Θ), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 28/03/2022 και
ώρα 14.00μ.μ.
2. Αποφασίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
επαναδημοπράτηση του έργου, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σχετικά,
καθώς και την εισήγηση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, ματαιώνει τη διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης για την υλοποίηση της υπ.’ αρ. 62/2021 μελέτης έργου “Αποχέτευση
και επεξεργασία λυμάτων οικισμού

Μεσημερίου Δ.Ε Επανομής Δήμου Θερμαϊκού”

προϋπολογισμού 6.030.000,00€ (χρηματοδότηση 4.844.000,00€ & 1.186.000,00€ Ι.Π.
Δ.ΕΥ.Α.Θ), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 28/03/2022 και
ώρα 14.00μ.μ.

2.Η

Διευθύνουσα

Υπηρεσία

να

προβεί

στις

απαραίτητες

ενέργειες

για

την

επαναδημοπράτηση του έργου, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2022.
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος

Μπίρος Θωμάς

Τα μέλη

