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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ . ··
Δράμα 24 Απριλίου .2019

Αριθμ. Πρωτ: 4941ΕλλΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
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ΘΕΜΑ: Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 138/2019 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δράμας
(Δ.Ε.Υ.Α.Δ.) σχετικά με την «Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ►►•

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας - Θράκης
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 238 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης · Πρόγραμμα

Καλλικράτης», περί «Αρχών - υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας · ελέγχου νομιμότητας

πράξεων Ο. Τ.Α. αστικής και πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. - αρμοδιοτήτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής · Βελτίωση

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚλΕΙΣΘΕΝΗΣ. Ι»]

-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση • Λοιπές διατόξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και

Καινοτήτων-.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας - Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α. και των

νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του Ν.3852/2010, ασκείται από το

Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού - Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας Θράκης.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) « ~~ogμii~ρ1qt\ggqς
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6. Την αριθ. 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ:250/τ.
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Υ.Ο.Δ.Δ/26.5.2017) , αναφορικά με τον «Διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης».
7. Τις υπ' αριθμ. 7666/1117-2-2007, 74895/60/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2) και 5370/15/2-2-2011

(ΑΔΑ: 4Μ9Κ-Κ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης και Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

σχετικά με την εποπτεία των πράξεων των συλλογικών καί μονομελών οργάνων των

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., και την αστική • πειθαρχική

ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α;

8. Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191/τ.Α' /1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν

Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «t\'ηl,!ο~ιε~: :tμι;.fBασεiςΆ:':'erJγ~v,:':Jj)ρ'iϊμ:ί)β:~ίq)y{i!15q(<i;f'if:rffiρ~ςf:t(bj
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10. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την

υποπαράγραφο ΣΤ 20 του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014)~

11. Το υπ' αριθμ. 1974/3-4-2019 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας με το οποίο υποβλήθηκε στην

υπηρεσία μας προς έλεγχο η αριθμ. 138/2019 απόφαση του Διοικητικού, Συμβουλίου

(απόσπασμα πρακτικών της 5ης/3-4-2019 συνεδρίασης - ΑΔΑ: ΨΔΜΓΟΡΝΚ-750), με το

αποδεικτικό δημοσίευσης και λοιπά στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, το οποίο

περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 5-4-2019, ο δε έλεγχος νομιμότητας κατά το άρθρο 225 παρ. 3

του Ν. 3852/2010 ασκείται εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα

(30) ημερών.
12. Την αριθ. 1/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. (απόσπασμα πρακτικών

της 1 ης/ 13.1.2017 συνεδρίασης - ΑΔΑ: 6ΘΤΚΟΡΝΚ-Τ2Γ) , αναφορικά με την «έγκριση της

μελέτης και των όρων δημοπράτησης για την πράξη προμήθειας : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΕΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΠΗΣ».

13. Την αρ~θ. 2/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. (απόσπασμα πρακτικών

της 1ης/13.1.2017 συνεδρίασης - ΑΔΑ: 6ΜΕΟΡΝΚ-2ΨΕ) , αναφορικά με την «υποβολή

πρότασης χρηματοδότησης της πράξης προμήθειας : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΧΩΡΙΠΗΣ».
14. Την με αριθ. πρωτ: 3672/15.5.2018 απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε.Α.Υ.Δ. περί ανάληψης

υποχρέωσης.
15. Την με αριθ. πρωτ: 1353/16.6.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί« ΕΝΤΑΙΗΣ ΤΗΣ

ΠΡΑΙΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5004091 στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 -

2020».
16. Την με αριθ. πρωτ: 939/26.3.2018 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. επί των σχεδίων των τευχών διακήρυξης και την

διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΕΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» με α.α. 1 της Πράξης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΙΕΡΓΑΣΊΑ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΠΗΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5004091.
τΕι Το αριθ. 7937/2.10.2018 πρακτικό Νο 1 της επιτροπής του διαγωνισμού τα μέλη της οποίας
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ορίστηκαν με την αριθ. 2/2018 απόφαση του Διοικητικού Σι,ιμβόυλίου της Δ.Ε. Υ.Α.Δ.
18. Την αριθ. 335/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ., αναφορικά με την

έγκριση του αριθ. 7937 /2. 10.2018 πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διαγωνίσμού του έργου.
19. Το αριθ. 504/29.01.2019 πρακτικό Νο 2 της επιτροπής, περί ανοίγματος οικονομικών

. .

προσφορών του αναφερόμενου στο θέμα διαγωνισμού.
20. Την αριθ. 50/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ., αναφορικά με την

έγκριση του αριθ. 504/29.01.2019 πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
21. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου ( αναρτήσεις, δημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις, δικαιολογητικά

προσφορών κ.λ. π.)
22 .. Την υπ' αριθμ. οικ. 35748/30~05-2017 (ΦΕΚ 1971 /Β/07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης σχετικά με την ανάθεση άσκησης
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρ4>μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους
προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Αποφασίζουμε
Η υπ' αριθμ. 138/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Υ.Α.Δ. αναφορικά με την

«'Εγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού του έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕ!ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ», αφού ελέγχθηκε

ως προς την νομιμότητά της, Βρέθηκε νόμιμη. _
Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, του άρθρου 152 του
ιδίου νόμου, της Α.Δ.Μ.Θ. - Εδαφική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ
298/Υ.Ο.Δ.Δ. /05-09-2011 ), που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4 - 69100 Κομοτηνή, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση ή την
κοινοποίηση της, ή αφότου έλαβε γνώση αυτής._

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 il..
Με εντολή Σ.Α.Δ.Μ.Θ.

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας

Με επιστροφή φακέλου

Ηλίας Θεοδωρίδης
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ΑΔΑ: ΨΔΜΓΟΡΝΚ-750

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της 5ης/3-4-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δράμας

Αριθμός Πρόσκλησης 5/29-3-2019

Αριθμός Απόφασης 138/2019 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Ανοιχτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Στη Δράμα σήμερα 3 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δράμας (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.) στα γραφεία 19ης Μαίου 2, ύστερα από την με αρ. 5/ 29-3-2019
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χατζηγιάννη Αναστάσιου, που δόθηκε στο καθένα από
τα μέλη του Δ.Σ. όπως ορίζει ο Νόμος 1069/80.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία νόμιμη δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών ήταν
παρόντα επτά (11) μέλη του Δ.Σ, ·

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χατζηγιάννης Αναστάσιος -Πρόεδρος

2. Σιδηρόπουλος Δημήτριος-Αντιπρόεδρος
3. ΧαραλαμπίδηςΑνδρέας-Μέλος
4. Γιάγκα Μαρία -Μέλος

5. Διαμαντή- Παναγιώτα -Μέλος

6. Γεωργιάδου Χριστιάνα - Μέλος
7. Ξηροπούλου Δέσποινα -Μέλος

9. Τσακαλίδης Δημήτριος-Αναπλ. Μέλος

10. Γιουλβάνη Ειρήνη-Εκπρ. Κατ. Δράμας
11. Συμεωνίδου Σταυρούλα - Εκπρ, Εργαζ.

Στη συνεδρίαση ακόμη βρέθηκαν, ο Δ/ντης Τ.Υ. κ. Χριστόδουλος Βογιατζής και η Διοικ,
Υπάλληλος Ευμορφία Δοϊνούδη η οποία κράτησε και το πρακτικό της συνεδρίασης.
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ΑΔΑ: ΨΔΜΓΟΡΝΚ-750 .

Ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με το 1 ° Θέμα: 'Εγκριση του Πρακτικού
Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ», ο κ. Πρόεδρος γνωρίζει
στο Δ.Σ. σύμφωνα με την υπ'αρ. 1791/28-03-2019 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού ότι
εισηγείται την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του
έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» ΠΝ 2.467.000,00€
χωρίς Φ.Π.Α. και 3.059.080,00€ με ΦΠΑ, που έγινε ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με
συστημικό αριθμό 74165 στις 20/03/2019 και ολοκληρώθηκε στις 21/03/2019.

Μετά από σχετική ειδική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την
κατακύρωση του έργου του θέματος, πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου
των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπου η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά της
εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και
διακριτικό τίτλο: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή
είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. Από τον έλεγχο των
δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα εξής:

(1) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 21, 22,23 της διακήρυξης,
υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ α), β),
γ)&δ)

(2) Τα προσκομισθέντα έγγραφα είναι σε ισχύ, εκδόθηκαν με τους νόμιμους τύπους και από τις
Αρμόδιες για την έκδοσή τους Αρχές

(3) Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),
είναι αληθή και ακριβή

(4) Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης
του έργου του θέματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:

Η'Επιτροπή

Ο Μ Ο Φ ΩΝ Α εισηγείται στον αναθέτοντα φορέα

Α. Την υποβολή του παρόντος πρακτικού, στον Αναθέτοντα Φορέα του έργου - ΔΣ της ΔΕΥΑΔ για
την έγκρισή του.
Β. Την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τον έλεγχο των δικαιολογητικών, για την εκτέλεση
του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ», προϋπολογισμού
2.467.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (3.059.080,00€ με ΦΠΑ), στον αναδειχθέντα ως μειοδότη οικονομικό
φορέα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΉ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ.:
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε με προσφερόμενη Μέση Έκπτωση Εμ=12 % και οικονομική προσφορά όπως
περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:
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fΆ-w
ΑΔΑ: ΨΔΜΓΟΡΝΚ-750

Το Δ.Σ. αφού είδε την εισήγηση και μετά από συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τον έλεγχο των δικαιολογητικών, για την εκτέλεση
του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ», προϋπολογισμού
2.467.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (3.059.080,00€ με ΦΠΑ), στον αναδειχθέντα ως μειοδότη οικονομικό
φορέα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΉ ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ.:
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε με προσφερόμενη Μέση Έκπτωση Εμ=12 % και οικονομική προσφορά όπως
περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (1 Ο) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία.

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει αναθέτει στον κ. Πρόεδρο.
Η απόφαση αυτή πήρε Νο 138/2019

Η ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΉ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΉ)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΥΠΟΓΡΑΦΉ)


