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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 92/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 6/24-02-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του από 17-02-2021 πρακτικού 
ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την ολοκλήρωση 
της διαλυμένης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει 
της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΙΛΚΙΣ» και κατακύρωση της σύμβασης. 
 

 
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα  Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021  και ώρα 12:00 

(ώρα έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της 
από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021) και γ)  την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
3400/19-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα 
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος 1. Σκαρλάτος Παντελής 
2. Ζιακούλης  Ηλίας          2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος        
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  
5. Μαρμαρίδης Σταύρος  
6. Τερζής Χρήστος  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) κ. Α. Πανιώρης αλλά δεν παρευρέθηκε. 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία (3) 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. 58/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 31ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Η Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με το υπ’αριθμ. πρωτ. 3111/17-
02-2021 έγγραφό της μας διαβίβασε το από 17-02-2021 πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την ολοκλήρωση της διαλυμένης 
εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που 
υπέβαλε στο διαγωνισμό για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» το οποίο αναφέρει: 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» 

 
         Στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη, 17η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ. 
η επιτροπή διαγωνισμού (για έργα που η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το 
1.000.000 ευρώ) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/12-01-2018 απόφαση 
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της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με το άρθρο 221 
του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους:  

 

1) Μιχαηλίδη Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως Πρόεδρο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού 

2) Ευθυμίου Αικατερίνη, υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως τακτικό 
μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού 

3) Μεντζίνη Δημήτριο, υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως τακτικό μέλος 
της Επιτροπής Διαγωνισμού  

 
προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών του επόμενου κατά 
σειρά μειοδότη του διαγωνισμού για την ολοκλήρωση της διαλυμένης εργολαβίας 
του έργου: 

 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» 

 

σύμφωνα με την από 07/09/2018 με αρ.πρωτ. 15004 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 12:00 π.μ. 
 

Με την υπ’ αριθμ. 340/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου αποφασίστηκε η οριστική  διακοπή των  εργασιών  του  έργου  του  
θέματος - διάλυση της σύμβασης με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου και η   
εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παρ.  13 του  άρθρου  160  «Έκπτωση  
αναδόχου» του  Ν.  4412/2016 για  την  ολοκλήρωση  του έργου, δηλαδή την 
αποστολή πρόσκλησης στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, 
προκειμένου να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της εν λόγω διαλυμένης 
εργολαβίας. 

Με το υπ’ αριθμ. 2246/05-02-2021 έγγραφο, έγινε πρόσκληση - πρόταση στον 
επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού «ΚΑΪΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ» να αναλάβει 
την ολοκλήρωση της διαλυμένης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. 

Με το υπ’ αριθμ. 2466/09-02-2021 έγγραφο, ο μειοδότης «ΚΑΙΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 
ενημέρωσε τον Δήμο ότι αποδέχεται να αναλάβει το έργο ολοκλήρωσης της εν 
λόγω διαλυμένης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό 

Στην συνέχεια με το υπ’ αριθμ. 2464/09-02-2021 έγγραφο, έγινε πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, στον κ. Καϊσίδη Νικόλαο. 

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» υπέβαλλε τα δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης σε έντυπη 
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, με αριθμ. πρωτ. 3096/17-02-2021.  
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Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά τη συνεδρίαση στις 17-02-2021 
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 που αφορά την ολοκλήρωση της διαλυμένης εργολαβίας, «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» στον ΕΔΕ «ΚΑΪΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ τ. ΠΑΥΛΟΥ» με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο 
διαγωνισμό, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 59,81% και υποβάλλει το παρόν στην 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου (αναθέτουσα αρχή) προς έγκριση 
 

 

Ωραιόκαστρο 17/02/2021 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Μιχαηλίδης Ιωάννης 
Ευθυμίου Αικατερίνη 
Μεντζίνης Δημήτριος 

 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ: 

 α) να εγκρίνουμε το από 17-02-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου για την ολοκλήρωση της διαλυμένης εργολαβίας, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό για το 
έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» και 

β) να κατακυρώσουμε τη σύμβαση που αφορά την ολοκλήρωση της διαλυμένης 
εργολαβίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ 
ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» στον οικονομικό φορέα «ΚΑΪΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ τ. 
ΠΑΥΛΟΥ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 59,81% . 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.  
3. Το αρθρ. 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
4. Tις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3111/17-02-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης  Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.  
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6. Το από 17-02-2021  πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου. 
       

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 
 

Αποφασίζει ομόφωνα επί των καταμετρηθεισών ψήφων 
 
 

1. Εγκρίνει το από 17-02-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου για την ολοκλήρωση της διαλυμένης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό για το 
έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» 

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση που αφορά την ολοκλήρωση της διαλυμένης 
εργολαβίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» στον οικονομικό φορέα 
«ΚΑΪΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ τ. ΠΑΥΛΟΥ», με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό  και με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 59,81% . 

 
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης του έργου. 
 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσακαλίδης Ηρακλής δήλωσε παρών. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 92/2021 

 
 

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  

ΑΔΑ: 6ΨΝΛΩΗΖ-ΙΦΦ
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