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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Απόφ. 77/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης/21-5-2019 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για 1) έγκριση του από 17-05-2019, 2ου
πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου
για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ (ΠΑΛΙΟΥ
& ΚΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» και 2) κατακύρωση της σύμβασης στον
οριστικό ανάδοχο.

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Τρίτη, 21 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00, στο Δημοτικό
Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ΄
του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την
10468/17-5-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Απόντες

Κοϊτσίδης Παναγιώτης
Ζιακούλης Ηλίας
Καραστερίου Ευάγγελος
Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
Λοκοβίτης Νικόλαος

1.
2.
3.
4.

Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή
Λαζαρίδης Γεώργιος
Καρασαββίδης Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο
Nάσση.
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
Σας καλώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ 1 εδάφιο ε’ του ν. 3852/10
ΦΕΚ 87/20100 τ. Α όπου ορίζεται ότι «…η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τη
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία», 1) να εγκρίνουμε, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 224/17-52019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας το από 17-52019, 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, της
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επιτροπής
διαγωνισμού
για
το
έργο
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ (ΠΑΛΙΟΥ & ΚΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» και 2) να
κατακυρώσουμε τη σύμβαση στον οριστικό ανάδοχο.
Στο από 17-5-2019, 2ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών αναφέρονται τα εξής:
«Στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε
σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή, 17η Μαΐου 2019 και ώρα 9:30 π.μ. η
Επιτροπή διαγωνισμού (για έργα που η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το
1.000.000 ευρώ) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 42/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με το άρθρο 221
του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους:
1.

Χάιδω Μπέκα - Βέκα, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλο του
Δήμου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
2.
Φιλοθέη Μελά, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, υπάλληλο
του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
Διαγωνισμού
3.
Σουσάνα Αναστασιάδου, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλο του
Δήμου Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού
προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου για το έργο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
(ΠΑΛΙΟΥ & ΚΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»
σύμφωνα με την από 26/02/2019 με αρ. πρωτ. 4427 Διακήρυξη του Δημάρχου
Ωραιοκάστρου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (σύμφωνα με το άρθρο 14, του
Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας») δεδομένου ότι σε σύνολο
τριών μελών της επιτροπής παρευρίσκοντο και οι τρείς (3).
Ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας στις 9:30 π.μ.
Με την υπ’ αριθ. 55/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε το από 01-04-2019, 1ο Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες και δόθηκε
πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων.
Με το υπ’ αριθμ. 8752/22-04-2019 έγγραφο, και καθώς κατά της παραπάνω
απόφασης δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμη προδικαστική προσφυγή, έγινε
πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου.
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Ο προσωρινός ανάδοχος ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ.
«ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.» υπέβαλλε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr /ΕΣΗΔΗΣ στις
07-05-2019 και κατέθεσε με αριθμ. πρωτ. 9811/09-05-2019 σε έντυπη μορφή και
σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά τη συνεδρίαση στις 17-05-2019
προέβησαν σε έλεγχο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, από το οποίο
προέκυψε ότι προσκομίστηκαν ορθώς τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα
άρθρα 21,22,23 της Διακήρυξης και δεν υπάρχουν ελλείψεις.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται τη λήψη απόφασης για την κατακύρωση της
σύμβασης στην Εταιρεία ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ.
«ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 58,10 % και υποβάλλει το
παρόν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου (αναθέτουσα αρχή)
προς έγκριση».

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.
2.
3.
4.

Την εισήγηση του Προέδρου
Το άρθρο 72 παρ 1 εδάφιο ε’ του ν. 3852/10
Την υπ’ αριθ. 224/17-5-2019 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού
Το από 17-5-2019 πρακτικό της δημοπρασίας

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 17-5-2019, 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου, της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ (ΠΑΛΙΟΥ & ΚΑΜΕΝΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΔΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.
2. Κατακυρώνει τη σύμβαση στην Εταιρεία ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με
δ.τ. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 58,10 %.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης του έργου.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 77/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ
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