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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 335/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 33/14-09-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με  α)την έγκριση ή μη προσφυγής στη 
διαδικασία του άρθρου 32, 2γ του Ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου για την 
«Παροχή υπηρεσιών: Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Ωραιοκάστρου για την 
ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου και 
στην Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, κατόπιν κήρυξης αυτών 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισμού 
37.020,32 €, β) την έγκριση της σχετικής τεχνικής έκθεσης, γ) την κατάρτιση των 
όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και δ)συγκρότηση της  επιτροπής 
διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 10:30 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.  343/2021 
Απόφαση Δημάρχου, β) 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 γ)με το 
Φ.Ε.Κ. 4054/τεύχος Β/04-09-2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18.744/10-09-2021 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. Τερζής Χρήστος 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης  
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος   
5. Ζάπρα Χριστίνα     
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  

 
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: 
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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 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 
και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος ως 
κατεπείγον και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 322/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή του. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Με την από 09-09-2021 εισήγησή του, ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών 
Καζαντζίδης Χαράλαμπος μας παραθέτει τα εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με  α)την έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία 
του άρθρου 32, 2γ του Ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου για την «Παροχή 
υπηρεσιών: Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας 
Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, κατόπιν κήρυξης αυτών σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισμού 37.020,32 €, β) την έγκριση της 
σχετικής τεχνικής έκθεσης, γ) την κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης 
διαπραγμάτευσης και δ)συγκρότηση της  επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης. 
 
Εξαιτίας των καταστροφών που προέκυψαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα που 
εκδηλώθηκαν εντός του Δήμου Ωραιοκάστρου στις 12-06-2021, η Δ.Ε Ωραιοκάστρου 
και η Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, κηρύχθηκαν με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 5295/18-06-2021(ΑΔΑ: ΨΨΞΘ46ΜΤΛΒ-ΦΘΔ) έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών 
που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει έως 13-
12- 2021. 
Σύμφωνα δε με το άρθρο 32 περί προσφυγής στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), ορίζεται ρητά ότι: 
«…. 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 
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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.» 
Συνεπώς , προκύπτει εμφανώς η έλλειψη υπαιτιότητας της αναθέτουσας αρχής όσο 
και η άμεση ανάγκη επέμβασης σύμφωνα για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας με 
τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας 
Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, κατόπιν κήρυξης αυτών σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» με την τεχνική έκθεση της αρμόδια υπηρεσίας , η 
οποία αναφέρει τα κάτωθι: 
 
Κατόπιν αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν έπειτα από την εκδήλωση των 
πλημμυρικών φαινομένων, σημειώνονται τα κάτωθι:  
 Όσον αφορά την Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, παρατηρήθηκαν 
έντονες φθορές στο οδικό δίκτυο της περιοχής, ήτοι:  
o Eκτεταμένες βλάβες στο οδόστρωμα οδού στο ύψος των Νεκροταφείων του 
οικισμού, που χρησιμοποιείται ως περιφερειακή οδός, σε μήκος περί τα 400m. H οδός 
χρήζει πλήρους αποκατάστασης-ανακατασκευής.  
o Έντονες φθορές σε κεντρικές οδούς του οικισμού λόγω των πλημμυρικών 
απορροών ομβρίων υδάτων επί αυτών σε συνδυασμό με την απουσία έργων δικτύων 
αποχέτευσης ομβρίων (αποκολλήσεις ασφαλτοτάπητα, δημιουργία κρατήρων κλπ)  
o Στην κεντρική οδό πρόσβασης του οικισμού στην οποία καταλήγουν επιφανειακά, 
λόγω υψομετρίας, τα όμβρια ύδατα από το μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού, υπήρξαν 
επίσης έντονες φθορές στο οδόστρωμα σε όλο της το μήκος, καθώς και τοπικά, 
πλευρικές υποσκαφές και καταστροφή πεζοδρομίου. Η εν λόγω οδός δίνει πρόσβαση 
και στην ιαματική λίμνη της Πικρολίμνης.  
 Όσον αφορά τη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου, τα προβλήματα που προέκυψαν αφορούν τον 
οικισμό του Ωραιοκάστρου και ιδίως την οδό Κονταξοπούλου στο ύψος του τεχνικού 
διάβασης του ρέματος Παππά («Γέφυρα Γιαγκούλα»), όπου προϋπάρχον πρόβλημα 
υποσκαφής της οδού και υποχώρησης τμήματος οδοστρώματος, πολλαπλασιάστηκε 
κατόπιν της νεροποντής της 12-06-2021. Το πρόβλημα σχετίζεται και με την 
εμποδιζόμενη από την έντονη βλάστηση ροή στην κοίτη του ρέματος, ανάντη του εν 
λόγω τεχνικού έργου. Κατά μήκος της περιοχής αυτής, στο ανάντη δηλαδή από την 
οδό Κονταξοπούλου τμήμα του ρέματος, υφίσταται κίνδυνος πλημμυρικών 
φαινομένων εντός του οικισμού και η εν λόγω περιοχή χρήζει δέσμης επεμβάσεων 
αντιπλημμυρικής προστασίας στο πλαίσιο αυτό, τόσο στη συμβολή του ρέματος 
Παππά με οδό Κονταξοπούλου(νέο τεχνικό έργο και έργα εισόδου-εξόδου σε 
απαραίτητο μήκος), όσο και εντός του οικισμού στην περιοχή διέλευσης του ρέματος, 
ανάντη της Κονταξοπούλου(καθαρισμός ρέματος και τοπικά έργα αποχέτευσης 
ομβρίων υδάτων).  Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα 
χαρακτήρα των ζητημάτων αφενός της αντιμετώπισης των προβλημάτων και κινδύνων 
που προέκυψαν και αφετέρου της αντιπλημμυρικής θωράκισης των εν λόγω 
περιοχών, είναι απαραίτητη η όσο το δυνατόν άμεση λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής 
προστασίας, με το σχεδιασμό και εκτέλεση αντίστοιχων έργων στις πληγείσες 
περιοχές. Ιδιαίτερα, για την Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας, θα πρέπει να υλοποιηθούν 
έργα δικτύων ομβρίων υδάτων σε όλη την έκταση του οικισμού, καθώς και 
αποκαταστάσεις των υφιστάμενων οδικών έργων που υπέστησαν βλάβες λόγω των 
πλημμυρών (συμπεριλαμβανομένων συνοδών κατασκευών όπως πεζοδρομίων, 
έργων οδοφωτισμού κλπ). Τα νέα έργα δικτύων ομβρίων υδάτων θα εκρέουν στον 
Γαλλικό Ποταμό, ο οποίος στο ύψος του οικισμού, θα πρέπει να καθαριστεί σε 
επαρκές μήκος από βλάστηση και φερτά υλικά, για την αποκατάσταση της υδραυλικής 
διατομής της κοίτης του. Στον οικισμό Ωραιοκάστρου, της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου, θα 
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απαιτηθεί η ανακατασκευή του ανωτέρω τεχνικού έργου (γέφυρα «Γιαγκούλα»)με 
κατάλληλης διατομής οχετό και απαραίτητα έργα εισόδου-εξόδου, καθώς και 
αποκατάσταση του οδοστρώματος στο σημείο αυτό, καθαρισμός ρέματος ανάντη και 
τοπικά έργα δικτύων ομβρίων με εκβολή στο ρέμα. 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το αντικείμενο της ανατιθέμενης 
υπηρεσίας, αφορά στην παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των λοιπών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου, όσον αφορά την ωρίμανση των απαραίτητων 
επεμβάσεων - έργων προς κατασκευή (στο πλαίσιο της από 18-06-2021 Απόφασης 
κήρυξης περιοχών του Δήμου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας) και τις ενέργειες που θα απαιτηθούν από το Δήμο Ωραιοκάστρου για το 
σκοπό αυτό. Οι ενέργειες αυτές αφορούν τόσο στον καθορισμό των απαιτούμενων 
έργων – επεμβάσεων, όσο και στη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και φακέλου 
Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. που θα απαιτηθούν για τη δημοπράτηση των απαιτούμενων έργων. 
Επιπλέον, στην Παροχή Υπηρεσίας, περιλαμβάνεται η υποβοήθηση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου για την ετοιμασία των απαιτούμενων τεχνικών 
δελτίων για την αίτηση χρηματοδότησης από την Κεντρική Διοίκηση των εν λόγω 
εργασιών, στα πλαίσια της κηρυγμένης κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας. Όπου χρειαστεί για την υλοποίηση του έργου, θα συναφθεί 
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
Επισυνάπτεται σχετικό σχέδιο πρόσκλησης προς έγκριση. 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Κομνηνών 76 
57013 Ωραιόκαστρο 
Τηλ.:2313304000    ΠΡΟΣ 
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
                                                            1……………………….. 
                                                            2……………………….. 
                                                            3……………………….. 
 
 

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 της «Παροχής υπηρεσιών: Τεχνική Υποστήριξη Δήμου 
Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. 
Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας 
 
Προϋπολογισμός 37.020,32 ευρώ με ΦΠΑ 24%, CPV: ………………… 
 
 
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. …/2021 Τεχνική Έκθεση  της εν λόγω Υπηρεσίας που θεωρήθηκε 
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
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3.Την υπ’ αριθμ. …/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση:   
α) Της υπ’ αριθμ. …/2021 Τεχνική Έκθεση  της εν λόγω Υπηρεσίας 
β) της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 
ανάθεση της σύμβασης κατασκευής της εν λόγω υπηρεσίας 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 Οικονομικών Φορέων στον εν λόγω διαγωνισμό  
 
 

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 της «Παροχής υπηρεσιών: 
Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. 
Καλλιθέας» 
υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην  Τεχνική Έκθεση  της εν 
λόγω Υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης: 
  
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
 
Η χρονική Διάρκεια εκτέλεσης έργου είναι τρεις (3) 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 την …./…/2021 ημέρα ….. και μέχρι την ώρα 10.00 πμ, 
υπόψη του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης συμπληρωμένο 
και υπογεγραμμένο έντυπο  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) 
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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)» 
 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ: 

 
1. Να εγκρίνουμε την  προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32, 2γ του Ν.4412/2016 

για επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών: Τεχνική Υποστήριξη Δήμου 
Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. 
Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, κατόπιν 
κήρυξης αυτών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας», 
προϋπολογισμού 37.020,32 €, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 

2. Να εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 21/2021 σχετική Τεχνική Έκθεση συνολικού 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.020,32 ευρώ, η οποία αποτελεί επισυναπτόμενο 
τμήμα της παρούσας απόφασης. 

3. Να καθορίσουμε τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την, 
«Παροχή υπηρεσιών: Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση 
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα 
Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, κατόπιν κήρυξης αυτών σε κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» προς τους προσκαλούμενους 
Οικονομικούς Φορείς, οι οποίοι προτείνω να είναι οι Οικονομικοί φορείς 
α)CONSORTIS, β) ΥΕΤΟΣ ΑΕ και γ) ΑΚΜΗ ΑΤΕ ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Κομνηνών 76 
57013 Ωραιόκαστρο 
Τηλ.:2313304000    ΠΡΟΣ 
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
                                                            1. CONSORTIS 
                                                            2. ΥΕΤΟΣ Α.Ε. 
                                                            3. ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. 
 
 

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 της «Παροχής υπηρεσιών: Τεχνική Υποστήριξη Δήμου 
Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. 
Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας 
 
Προϋπολογισμός 37.020,32 ευρώ με ΦΠΑ 24%, CPV: ………………… 
 
 
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. …/2021 Τεχνική Έκθεση  της εν λόγω Υπηρεσίας που θεωρήθηκε 
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
3.Την υπ’ αριθμ. …/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση:   
α) Της υπ’ αριθμ. …/2021 Τεχνική Έκθεση  της εν λόγω Υπηρεσίας 
β) της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 
ανάθεση της σύμβασης κατασκευής της εν λόγω υπηρεσίας 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 Οικονομικών Φορέων στον εν λόγω διαγωνισμό  
 

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 της «Παροχής υπηρεσιών: 
Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. 
Καλλιθέας» 
υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην  Τεχνική Έκθεση  της εν 
λόγω Υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης: 
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Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
 
Η χρονική Διάρκεια εκτέλεσης έργου είναι τρεις(3) 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 την …./…/2021 ημέρα ….. 
και μέχρι την ώρα 10.00 πμ, υπόψη του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και 
αξιολόγησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο  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 
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Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κ. Μεντζίνης Δημήτρης, τηλ. 2313304042, email: 
mentzinis@oraiokastro.gr 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου 
(www.oraiokastro.gr)» 
 

4. Να συγκροτήσουμε την επιτροπή διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ως 
εξής: 

 
Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
1 Αναγνωστοπούλου Γεωργία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 
Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας 

3 Μεντζίνης Δημήτριος 
ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων / Προϊστάμενος 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Τεχνικών 
Έργων. 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1 Μιχαηλίδης Ιωάννης 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών / Αν. Προϊστάμενος 
τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και 
Συγκοινωνιών 

2 Τσομίδου Άννα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
3 Πάτσης Χρήστος ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 

 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κ. Αναγνωστοπούλου Γεωργία. 
Αναπληρωματικός της Προέδρου ορίζεται ο κ. Μιχαηλίδης Ιωάννης. 
 
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, τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 
 

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’αριθμ. πρωτ. 5295/18-06-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας. 

8. Την υπ’ αρ. 21/2021 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Πολεοδομίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών: Τεχνική Υποστήριξη Δήμου 

Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. 

Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, κατόπιν 

κήρυξης αυτών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
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και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 

 
 

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32, 2γ του Ν.4412/2016 για 
επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών: Τεχνική Υποστήριξη Δήμου 
Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. 
Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, κατόπιν 
κήρυξης αυτών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας», 
προϋπολογισμού 37.020,32 €, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό 
της παρούσας απόφασης. 
 

2. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 21/2021 Τεχνική Έκθεση με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών 
γα τεχνική υποστήριξη Δήμου Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας 
Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, κατόπιν κήρυξης αυτών σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας απόφασης. 

 

3. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την «Παροχή 
υπηρεσιών: Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας 
Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας, κατόπιν κήρυξης αυτών σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» ως εξής: 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Κομνηνών 76 
57013 Ωραιόκαστρο 
Τηλ.:2313304000    ΠΡΟΣ 
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
                                                            1. CONSORTIS 
                                                            2. ΥΕΤΟΣ Α.Ε. 
                                                            3. ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε 
 

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 της «Παροχής υπηρεσιών: Τεχνική Υποστήριξη Δήμου 
Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δ.Ε. 
Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. Καλλιθέας 
 
Προϋπολογισμός 37.020,32 ευρώ με ΦΠΑ 24%, CPV: ………………… 

ΑΔΑ: Ψ3Υ9ΩΗΖ-6ΨΕ



11 
 

 
 
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. …/2021 Τεχνική Έκθεση  της εν λόγω Υπηρεσίας που θεωρήθηκε 
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
3.Την υπ’ αριθμ. …/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση:   
α) Της υπ’ αριθμ. …/2021 Τεχνική Έκθεση  της εν λόγω Υπηρεσίας 
β) της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 
ανάθεση της σύμβασης κατασκευής της εν λόγω υπηρεσίας 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 Οικονομικών Φορέων στον εν λόγω διαγωνισμό  
 
 

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 της «Παροχής υπηρεσιών: 
Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Ωραιοκάστρου για την ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου και στην Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας της Δ.Ε. 
Καλλιθέας» 
υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην  Τεχνική Έκθεση  της εν 
λόγω Υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης: 
  
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
 
Η χρονική Διάρκεια εκτέλεσης έργου είναι τρεις (3) 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 την …./…/2021 ημέρα ….. και μέχρι την ώρα 10.00 πμ, 
υπόψη του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης συμπληρωμένο 
και υπογεγραμμένο έντυπο  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. 
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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)» 
 
4. Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ως εξής: 

 
Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
1 Αναγνωστοπούλου Γεωργία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 
Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας 

3 Μεντζίνης Δημήτριος 
ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων / Προϊστάμενος 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Τεχνικών 
Έργων. 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1 Μιχαηλίδης Ιωάννης 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών / Αν. Προϊστάμενος 
τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και 
Συγκοινωνιών 

2 Τσομίδου Άννα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
3 Πάτσης Χρήστος ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κ. Αναγνωστοπούλου Γεωργία. 
Αναπληρωματικός της Προέδρου ορίζεται ο κ. Μιχαηλίδης Ιωάννης. 
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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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει). 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 335/2021 
 

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  
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