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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
            Αρ. Απόφ. 95/2020  
 
 

           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 10/18-05-2020 τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
 
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για: α)έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία 
της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ–
ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 
600.000,00ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2γ του άρθρου32 του Ν.4412/2016 
β)έγκριση ή μη της υπ’αριθμ.03/2017 μελέτης και των τευχών διαπραγμάτευσης, 
γ)κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης προς περιορισμένο 
αριθμό οικονομικών φορέων, δ)έγκριση ή μη του πίνακα προσκαλούμενων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων και ε)συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης». 
  

 
 Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020  και ώρα 13:00 (ώρα έναρξης), 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και β) την υπ’αρ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων» ,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 7152/14-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά   
(9) μέλη, συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη τα επτά (7), δηλαδή: 

                  Παρόντες             Απόντες 
  

1. Καρασαββίδης Δημήτριος 1. Τερζής Χρήστος 
2. Ζιακούλης  Ηλίας                                        2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος   
3. Λαζαρίδης Αριστείδης     
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος 
5. Μαρμαρίδης Σταύρος 
6. Σκαρλάτος Παντελής  

 

7. Τσακαλίδης Ηρακλής 
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Ο κ. Μαρμαρίδης Σταύρος συμμετείχε από την έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα. 
 Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την 
έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα 
μέλη με την υπ' αριθμ. 77/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα  
επί των καταμετρηθεισών ψήφων τη συζήτησή τους. 
  
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 14ο θέμα   ημερήσιας 
διάταξης , ανέφερε τα παρακάτω:   
 

 
«Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να αντιμετωπίσει την μεγάλη έλλειψη σχολικών 
αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου και δείχνοντας ιδιαίτερη επιμέλεια και 
σωστό προγραμματισμό, ωρίμασε έγκαιρα τις απαραίτητες μελέτες για την υλοποίηση του 
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», που θα έδινε μόνιμη λύση στο πρόβλημα της 
έλλειψης των σχολικών αιθουσών του σχολείου. 
Έτσι στις 25/04/2017 προχώρησε στην δημοπράτηση του έργου εφαρμόζοντας την 
«ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» για την σύναψη της σύμβασης. 
Στις 15/09/2017 υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο και με χρονική διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης τους έξι (6) μήνες.  
Από τότε και χωρίς καμιά απολύτως ευθύνη της Αναθέτουσας αρχής το έργο έχει βαλτώσει 
και το πρόβλημα στο σχολείο παραμένει σε μέγιστο βαθμό. 
Με την υπ΄ αρίθμ. 82/2019 (ΑΔΑ:6ΥΟΒΩΗΖ-Ζ9Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, οριστικοποιήθηκε η έκπτωση της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. 
ΑΤΕ» από το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-
ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 160 ¨Έκπτωση αναδόχου¨ του Ν. 
4412/2016, ισχύει ότι: «Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταμένη αρχή 
αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του 
διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει 
αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.  Η σύμβαση 
εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
πρότασης περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η 
άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω 
μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον 
επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και 
αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο 
προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. 
Με την υπ’ αριθμ. 116/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εκτέλεση 
των υπολειπόμενων εργασιών του έργου να γίνει βάσει της σειράς που αναφέρεται στις 
διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 160 (Έκπτωση αναδόχου) του Ν. 4412/2016. 
Με το υπ’ αριθμ. 5937/18-3-2019 έγγραφο προσκαλέσαμε τον 2ο κατά σειρά μειοδότη «Κ. 
ΙΩΑΝΝΙΔΗ Α.Τ.Ε.» για να αναλάβει το έργο, αλλά εντός δέκα πέντε (15) ημερών δεν μας 
έστειλε έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή και θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης και 
στην συνέχεια με το υπ’ αριθμ. 7701/9-4-2019 έγγραφο προσκαλέσαμε τον 3ο κατά σειρά 
μειοδότη «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ¨ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε.¨» για να 
αναλάβει το έργο που με το υπ’ αριθμ. 8795/22-4-2019 έγγραφό του μας απάντησε ότι δεν 
επιθυμεί να αναλάβει το έργο.  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 η προϊσταμένη 
αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει πλέον κατά την κρίση της είτε στην 
ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. 
Με την υπ΄ αρίθμ. 389/2019 (ΑΔΑ:ΩΨΦ6ΩΗΖ-ΖΣΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ωραιοκάστρου, αποφασίστηκε η ολοκλήρωση του έργου με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, παρ. 13 άρθρο 160 του Ν. 4412/2016. 
 
 
Η άμεση ολοκλήρωση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου 
(ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» είναι κατεπείγουσα 
ανάγκη για τον Δήμο Ωραιοκάστρου για τους παρακάτω λόγους: 
 
 Είναι επιτακτική η ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλης στέγης για τους μαθητές του    1ου 

Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου. Κάποιοι από αυτούς τους μαθητές φιλοξενούνται σε 
λυόμενες κατασκευές και κάποιοι σε εξωτερικές ακατάλληλες αποθήκες διαμορφωμένες 
σαν αίθουσες, που δεν είναι κατάλληλες για σχολικές αίθουσες και οι οποίες αποτελούν 
πρόσκαιρη λύση μέχρι την παράδοση του παλιού διδακτηρίου. 

 Οι εργασίες  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου 
(ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» έχουν σταματήσει 
για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την έκπτωση του αναδόχου, αναβάλλοντας την 
προοπτική χρήσης του και αφήνοντας ένα εργοτάξιο στο προαύλιο του σχολείου που 
είναι άκρως επικίνδυνο για τους μαθητές για την πρόκληση ατυχημάτων. 

 Στα πλαίσια υιοθέτησης προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωναϊού (COVID-
19)» όταν ανοίξουν τα σχολεία, επιβάλλεται η ύπαρξη μεγάλων και πολλών αιθουσών 
που θα αερίζονται επαρκώς και θα υπάρχει η δυνατότητα τήρησης αποστάσεων των 
μαθητών. 
 

Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνονται και από την υπ’ αριθμ. 34/04-05-2020 επιστολή της 
Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου προς τον Δήμο Ωραιοκάστρου. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κατεπείγουσα ανάγκη υλοποίησης του έργου οφείλετε 
σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή όπως:  
α. Η έκπτωση του αναδόχου για την μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και 
στην συνέχεια η μεγάλη καθυστέρηση για την εκδίκαση των προσφυγών και των ενστάσεων 
του έκπτωτου αναδόχου, αλλά και για την εκκαθάριση του έργου και την αποξένωση του 
έκπτωτου αναδόχου από το έργο.  
β. Η αντιμετώπιση άμεσα των συνεπειών της Πανδημίας του κορωναϊού (COVID-19) που 
προέκυψε παγκοσμίως,  
και σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από δική της ευθύνη. 
 
και έτσι πλέον για να υλοποιήσουμε άμεσα το έργο δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση.  
 
Ως απρόβλεπτες περιστάσεις νοούνται γεγονότα που υπερβαίνουν κατά πολύ τον συνήθη 
ρου του οικονομικού και κοινωνικού βίου, οι οποίες καθιστούν κατεπειγόντως απαραίτητη 
την παράδοση σε χρήση ενός έργου. 
Αντίστοιχη άποψη έχει υιοθετήσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο δέχεται ότι 
απρόβλεπτες περιστάσεις είναι τα γεγονότα που δεν μπορούν αντικειμενικά με βάση τα 
διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της 
βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη 
προγραμματισμού και επιμέλειας αυτής (βλ. ενδεικτικά Ελ.Συν.Τμ.6 Πράξεις 
91,105,171,200/2007, ΣΤ' Κλιμ. 205/2007). (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 1/2013/30.12.2013). 
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Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 
έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]» 
Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, 
όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, 
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής 
και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους 
υπαλλήλους. ιδ) 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. […]» 
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 
περιπτώσεις: […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή 
η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για 
την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν 
από δική τους ευθύνη.» 
Ενώ με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των 
άρθρων 22 παράγραφοι 1 (επικοινωνίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ), 36 (υποχρέωση χρήσης 
ΕΣΗΔΗΣ), 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ (εγγύηση συμμετοχής), 79 παράγραφοι 1 έως 4 
(ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ), και 221 παράγραφοι 8 και 9  (επιτροπές στις περιπτώσεις συμβάσεων 
έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών), οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α) 
………., β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ 
της παραγράφου 2, ή γ) …………….. 
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους 
της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε 
ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από 
τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το 
αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης». 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας του Δήμου μας, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
600.000,00 ευρώ. Στον ΚΑ 15.7321.1008 του προϋπολογισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου 
οικονομικού έτους 2020 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 600.000,00 ευρώ, για το έργο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 
Με την 308/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδημάρχου Οικονομικών του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, αποφασίστηκε η έγκριση των ανωτέρω δαπανών και η διάθεση των 
ανωτέρω εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων. 
 
 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ: 

 
1. Να εγκρίνουμε την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016, για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν. 

2. Να εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 3/2017 μελέτη καθώς και τα τεύχη διαπραγμάτευσης. 
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3. Να καθορίσουμε  τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για το έργο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», ως εξής: 
 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Κομνηνών 76 

57013 Ωραιόκαστρο 

Τηλ.:2313304000    ΠΡΟΣ 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

                                                            1. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

                                                               Παστέρ 3  55133 Καλαμαριά 

                                                                        Τηλ. 6973355003 

                                                            2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

                                                               με δ.τ. «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.’ 

                                                                        Θερμοπυλών 53  54248 Θεσσαλονίκη 

                                                                        Τηλ. 6944144490 

                                                            3. ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

                                                               Μ. Αλεξάνδρου 24 57008 Ν. Μαγνησία 

                                                                         Τηλ. 6972603241 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν 4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή του 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 

Προϋπολογισμός : 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, CPV: 45214210-5 
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Έχοντας υπόψη: 

 

1.Tον Ν.4412/2016 ΦΕΚ Β/147-8/8/2016 και ιδιαίτερα το άρθρο 32 «Προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και το άρθρο 32Α. 

2.Την υπ’ αριθμ. 3/2017 οριστική μελέτη του εν λόγω έργου που θεωρήθηκε από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

3.Τα Τεύχη διαπραγμάτευσης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού 600.000,00 € με 
Φ.Π.Α. 24%. 

4.Την υπ’ αριθμ. …/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση:   

α) των επισυναπτόμενων Τευχών διαπραγμάτευσης του εν λόγω έργου  

β) της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση 
της σύμβασης κατασκευής του εν λόγω έργου σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 
και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 
4605/2019  

γ) του πίνακα προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων στον εν λόγω διαγωνισμό  

5.Την με αριθμ. 308/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της 
ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 

 

Π ρ ό σ κ λ η σ η 

 

Σας απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση, προκειμένου να συμμετάσχετε στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32 Α του 4412/2016 ως 
ισχύει, με την υποβολή της προσφοράς για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συνημμένα 
τεύχη του έργου και με κριτήριο κατακύρωσης: 

  

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

 

Η χρονική Διάρκεια εκτέλεσης έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 

Συγκεκριμένα παρακαλείσθε να αποστείλετε σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, Οδός 
Βασ. Γεωργίου 22 & Τραπεζούντος,  σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά για την 
ανωτέρω σύμβαση μέχρι 04/06/2020 ημέρα Πέμπτη και μέχρι την ώρα 10.00 πμ, 
υπόψη του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Η υποχρέωση αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα 
σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  γγ) στις περιπτώσεις 
των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

 

δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής 
(παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017).  

[Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά 
με την έκδοση του πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ.17 του Ν.4412/2016, όπως 
προστέθηκε από την παρ. 46α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)]  

 

[Σε περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης αυτή γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών] 

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης η Επιτροπή δύναται να 
καλέσει τους προσφέροντες για την υποβολή τυχόν νέων ή αναθεωρημένων προσφορών. 

 

Τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις θα παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας κ. Μεντζίνης Δημήτρης, τηλ. 2313304042, email: mentzinis@oraiokastro.gr 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου 
(www.oraiokastro.gr) 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 Αρχιτεκτονική Μελέτη 
 Στατική Μελέτη 
 Η/Μ Μελέτη 
 Τεύχη 
 

                                                        Ο Δήμαρχος 

 

                                                                           Τσακίρης Παντελεήμων 

 

 

 

 

4. Να εγκρίνουμε τον πίνακα των προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως εξής: 
 
 

Α/Α 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ Α. 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

 

2η 

 

 

    Παστέρ 3 

        55133 Καλαμαριά 

Τηλ. 6973355003 

2 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. 
«ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.’ 

 

 

1η 

 

 

      Θερμοπυλών 53  

   54248 Θεσσαλονίκη 

     Τηλ. 6944144490 

3 ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

2η 

 

 

 

    Μ. Αλεξάνδρου 24  

   57008 Ν. Μαγνησία 

     Τηλ. 6972603241 

 
 
5. Να συγκροτήσουμε  την τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, ως εξής: 
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Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Τόλια Ελένη Τοπογράφος  Μηχανικός,  Προϊσταμένη  Δ.Τ.Υ. & Π. 

2 Μιχαηλίδης Ιωάννης Μηχανολόγος  Μηχανικός , Προϊστάμενος  Τ. Η/Μ 

3 Μεντζίνης Δημήτρης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.,  Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε. 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1 Κανελλόπουλος Κων/νος Πολιτικός Μηχανικός,  Προϊστάμενος Τ.Π. 

2 Τσομίδου Άννα Μηχανολόγος  Μηχανικός, Υπάλληλος Τ. Η/Μ 

3 Αναγνωστοπούλου Γεωργία Πολιτικός Μηχανικός,  Υπάλληλος Τ.Τ.Τ. 

 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Τόλια Ελένη  
Αναπληρωματικός της Προέδρου ορίζεται ο κ. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος 
 
 
Η Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα εισηγείται προς το 
αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. (άρθρο 
32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου.  

2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Το αρθ. 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4555/2018. 

5. Το άρθρο 32 , παρ.2γ του Ν. 4412/2016. 

6. Το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016. 

7. Την υπ’ αρ. 3/2017  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με 

τίτλο «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 1ου (παλιού –πέτρινου) δημοτικού 

σχολείου Ωραιοκάστρου» και εκτιμώμενη αξία 600.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

8. Τις υπ’αρίθμ. 82/2019, 116/2019 και 389/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

9. Την 308/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

10. Την επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία 

του 1ου (παλιού –πέτρινου) δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου» προκειμένου να 

εξασφαλιστεί κατάλληλη στέγη για τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Ωραιοκάστρου. 
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και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 

 
Αποφασίζει με ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1. Εγκρίνει την εκτέλεση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν. 4412/21016, για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης. 
 

2. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 3/2017  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας με τίτλο «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 1ου (παλιού –πέτρινου) 
δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου» και εκτιμώμενη αξία 600.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) καθώς και τα τεύχη διαπραγμάτευσης ( αρχιτεκτονική 
μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, στατική μελέτη, προϋπολογισμός μελέτης, 
τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών, τεχνική περιγραφή, τιμολόγιο μελέτης, 
φάκελος ασφάλειας και υγείας, σχέδιο ασφάλειας και υγείας,  έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, ειδική τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων). 

3. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για το έργο 
«Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 1ου (παλιού –πέτρινου) δημοτικού σχολείου 
Ωραιοκάστρου», ως εξής: 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Κομνηνών 76 

57013 Ωραιόκαστρο 

Τηλ.:2313304000    ΠΡΟΣ 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

                                                            1. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

                                                               Παστέρ 3  55133 Καλαμαριά 

                                                                        Τηλ. 6973355003 

                                                            2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

                                                               με δ.τ. «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.’ 

                                                                        Θερμοπυλών 53  54248 Θεσσαλονίκη 

                                                                        Τηλ. 6944144490 

                                                            3. ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

                                                               Μ. Αλεξάνδρου 24 57008 Ν. Μαγνησία 

                                                                         Τηλ. 6972603241 

 

ΑΔΑ: Ψ8ΦΡΩΗΖ-ΣΞ2



11 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν 4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή του αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 

Προϋπολογισμός : 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, CPV: 45214210-5 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1.Tον Ν.4412/2016 ΦΕΚ Β/147-8/8/2016 και ιδιαίτερα το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και το άρθρο 32Α. 

2.Την υπ’ αριθμ. 3/2017 οριστική μελέτη του εν λόγω έργου που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

3.Τα Τεύχη διαπραγμάτευσης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α. 
24%. 

4.Την υπ’ αριθμ. …/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση:   

α) των επισυναπτόμενων Τευχών διαπραγμάτευσης του εν λόγω έργου  

β) της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της 
σύμβασης κατασκευής του εν λόγω έργου σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το 
άρθρο 32Α του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4605/2019  

γ) του πίνακα προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων στον εν λόγω διαγωνισμό  

5.Την με αριθμ. 308/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδημάρχου Οικονομικών 
και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων 
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης. 

 

Π ρ ό σ κ λ η σ η 

 

Σας απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση, προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32 Α του 4412/2016 ως ισχύει, με την υποβολή 
της προσφοράς για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου 
(ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη του έργου και με κριτήριο 
κατακύρωσης: 

  

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

 

Η χρονική Διάρκεια εκτέλεσης έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
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Συγκεκριμένα παρακαλείσθε να αποστείλετε σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, Οδός Βασ. Γεωργίου 
22 & Τραπεζούντος,  σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανωτέρω σύμβαση 
μέχρι 04/06/2020 ημέρα Πέμπτη και μέχρι την ώρα 10.00 πμ, υπόψη του προέδρου της 
επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την 
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Η υποχρέωση αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου,  γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του 
άρθρου 39 του Ν. 4488/2017).  

[Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ.17 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ. 46α του 
άρθρου 43 του Ν.4605/2019)]  

[Σε περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης αυτή γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών] 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης η Επιτροπή δύναται να καλέσει τους 
προσφέροντες για την υποβολή τυχόν νέων ή αναθεωρημένων προσφορών. 

Τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις θα παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας κ. Μεντζίνης Δημήτρης, τηλ. 2313304042, email: mentzinis@oraiokastro.gr 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου 
(www.oraiokastro.gr) 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 Αρχιτεκτονική Μελέτη 
 Στατική Μελέτη 
 Η/Μ Μελέτη 
 Τεύχη 
 

                                                                                   Ο Δήμαρχος 

 

                                                                           Τσακίρης Παντελεήμων 

 

 

4. Εγκρίνει τον κάτωθι πίνακα προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

Α/Α 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ Α. 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

 

2η 

 

 

    Παστέρ 3 

        55133 Καλαμαριά 

Τηλ. 6973355003 

2 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. 
«ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.’ 

 

 

1η 

 

 

      Θερμοπυλών 53  

   54248 Θεσσαλονίκη 

     Τηλ. 6944144490 

3 ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

2η 

 

 

 

    Μ. Αλεξάνδρου 24  

   57008 Ν. Μαγνησία 

     Τηλ. 6972603241 

 

5. Εγκρίνει την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ως εξής: 

 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
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1 Τόλια Ελένη Τοπογράφος  Μηχανικός,  Προϊσταμένη  Δ.Τ.Υ. & Π. 

2 Μιχαηλίδης Ιωάννης Μηχανολόγος  Μηχανικός , Προϊστάμενος  Τ. Η/Μ 

3 Μεντζίνης Δημήτρης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.,  Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε. 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1 Κανελλόπουλος Κων/νος Πολιτικός Μηχανικός,  Προϊστάμενος Τ.Π. 

2 Τσομίδου Άννα Μηχανολόγος  Μηχανικός, Υπάλληλος Τ. Η/Μ 

3 Αναγνωστοπούλου Γεωργία Πολιτικός Μηχανικός,  Υπάλληλος Τ.Τ.Τ. 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Τόλια Ελένη  
Αναπληρωματικός της Προέδρου ορίζεται ο κ. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος 
 
Η Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα εισηγείται προς το 
αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. (άρθρο 
32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 
 

 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαρλάτος Παντελής και κ. Τσακαλίδης Ηρακλής 
καταψήφισαν. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 95/2020 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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