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               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ     
 
 

                                                                          
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από    το     πρακτικό           18 / 2013     της      συνεδρίασης     της    Οικονοµικής      

Επιτροπής  του      ∆ήµου      Κορδελιού    –     Ευόσµου.

ΘΕΜΑ:    Για το έργο µε τίτλο:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ∆.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
    ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 10-11-12 ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 33,  
    ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 14-15 ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 37 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 9-13  
    ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 45 ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ  
    ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»
    Πράξη(376285) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2012
    1.Έλεγχος επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της   
    Σύµβασης του έργου 
    2. Λήψη απόφασης περί δυνατότητας σύναψης σύµβασης µε τον 1ο   
    µειοδότη (υφίστανται όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις καταλληλότητας  
    του µειοδότη).
    3. Εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Μελετών και Έργων για κοινοποίηση  
    εγγράφου στον 2ο µειοδότη για την έκβαση ελέγχου των  
    επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του 1ου µειοδότη.
    4. Εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Μελετών και Έργων για αποστολή   
    Πρόσκλησης στον  1ο µειοδότη για την υπογραφή της Σύµβασης του 
    έργου εντός 15 εργάσιµων ηµερών µε ταυτόχρονη προσκόµιση των  
    απαραίτητων εγγυητικών επιστολών.
   5. Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της Σύµβασης.

Στον Εύοσµο σήµερα  την  2 του µήνα   Ιουλίου       του έτους 2013 και ώρα 12.30 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Κορδελιού – Ευόσµου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση   η Οικονοµική
Επιτροπή ∆ήµου Κορδελιού – Ευόσµου, ύστερα από την  46702/28-6-2013     πρόσκληση του
Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόµιµα  µε  αποδεικτικό  στα  µέλη  σε   συνεδρίαση   σύµφωνα  µε  το
άρθρο 72 και  75 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω   επτά    µέλη    ( 7 ) µέλη :

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ                              
1. Λαφαζανίδης Ευστάθιος        Πρόεδρος                                1. Τσαρτσάλη Ξανθούλα         
2.  Τεβεκέλης Μάλαµας                 Μέλος                                    2. Καµαρινός Ιωάννης             
3.   Μανδαλιανός Αλέξανδρος          //                                         
4.  Ευθυµιάδης Ευθύµιος                 //  
5.  Κυρκαλάς Ηλίας                          //
6.  Σούλας Πέτρος                            //
7. Σωτηράκης Κων/νος                    //
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      Προ  της  συζήτησης  των θεµάτων  της  ηµερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος   κ.  Λαφαζανίδης
Ευστάθιος   πρότεινε τη συζήτηση πέντε  (5)  θεµάτων  εκτός ηµερησίας διάταξης και η επιτροπή
οµόφωνα  αποδέχτηκε  τη  συζήτηση τους  ως  έκτακτα,  να  συζητηθούν δε µετά   από τα  τακτικά
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  
                                                                                        
Ο ∆.Σ κ. Ευθυµιάδης , Σωτηράκης αποχώρησαν  µετά από το 24ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης.

Ο ∆.Σ κ. Σούλας αποχώρησε µετά το 3ο θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης.
                                                                   
Ο  Πρόεδρος  εισηγούµενος  το  5Ο EKΤΟΣ   θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης  έθεσε  υπόψη  της
Οικονοµικής Επιτροπής:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ:

Προκειµένου ο ∆ήµος Κορδελιού - Εύοσµου να κατασκευάσει το παραπάνω έργο, προέβη
στη δηµοπράτηση του, στις 23-04-2013. Με την υπ’ αριθµ. 204/2013 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», διότι είχε την µικρότερη προσφορά για το 
∆ήµο.

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού του έργου : «Τα στοιχεία
ελέγχονται από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο
διαγωνισµό,  κοινοποιείται  η  εγκριτική  του  αποτελέσµατος  του  διαγωνισµού  απόφαση  στο  µειοδότη
(σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 30 του ν. 3669/08
προσκοµίζοντας  µεταξύ  των άλλων που προβλέπονται  από τα  συµβατικά  τεύχη και τις  απαιτούµενες
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

Τέλος  προσκοµίζεται  και  ελέγχεται  η    υπεύθυνη  δήλωση   της  Κ.Υ.Α.  20977/23-8-2007  των  
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των ∆ικαιολογητικών για την
τήρηση  των  µητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  Ν.3414/2005’’  και  τις  εκάστοτε
ισχύουσες  διατάξεις,  περί  του  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  ασυµβίβαστες  ιδιότητες  του
νόµου αυτού.
       β)Αν  τα  ζητούµενα  δικαιολογητικά  δεν  προσκοµιστούν  εµπρόθεσµα  ή  αν  τα
προσκοµισθέντα  (µετά  και τις  τυχόν  διευκρινίσεις  και συµπληρώσεις)  είναι  ελλιπή  ή αν  δεν
υφίστανται  πλέον  οι  απαιτούµενες  προϋποθέσεις  καταλληλότητας  του  µειοδότη,  η
Προϊσταµένη  Αρχή  ανακαλεί  την  απόφαση  κατακύρωσης  και  εγκρίνει  την  ανάθεση  της
κατασκευής  στην  αµέσως  επόµενη,  κατά  σειρά  µειοδοσίας,  Εργοληπτική  Επιχείρηση  ή
Κοινοπραξία,  επαναλαµβάνοντας  τη διαδικασία µε τους  ίδιους όρους και προϋποθέσεις  και
ούτω  καθ΄  εξής.  Η  Προϊσταµένη  Αρχή  είναι  υποχρεωµένη  να  γνωστοποιήσει  στο  δεύτερο
µειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη, πριν την
κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στο µειοδότη. 
     γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαµβάνονται
κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κοινοποιούνται  στους διαγωνιζόµενους
ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε  fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς
του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της
σύµβασης,  η  Προϊσταµένη  Αρχή  απευθύνεται  στο  δεύτερο  κατά  σειρά  µειοδότη,  στον  οποίο
κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.»
       Ως εκ τούτου, και προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία της ανάθεσης του έργου, 
απαιτείται ο καθορισµός προθεσµίας για την προσκόµιση των πρόσθετων εγγυητικών επιστολών 
από το µειοδότη και η προθεσµία για υπογραφή της σύµβασης.

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:
• Έγγραφο µε Α.Π.:4904/29.06.2012 της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την

Απόφαση   Ένταξης  της  Πράξης   του  εν  λόγω  έργου  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  “07-
Αειφόρος  Ανάπτυξη  και  ποιότητα  ζωής  στην  ΠΚΜ”  του  Ε.Π.  “Μακεδονία-Θράκη”,  του
Ευρωπαϊκού  Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

• Έγγραφο  της  Ενδιάµεσης  ∆ιαχειριστικής  Αρχής  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  µε
Αριθµ. Πρωτ.:2327/06.03.2013, που αφορά τη σύµφωνη γνώµη για τα τεύχη δηµοπράτησης
και τη διαδικασία του έργου.
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• Η  µε  αριθµό  165/2012 Απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  που  αφορά  την  έγκριση  της
Μελέτης και των Τευχών ∆ηµοπράτησης, καθώς και του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

• Η  µε  αριθµό  32/2013  Απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  του  ∆ήµου  που  αφορά  την
έγκριση των όρων δηµοπράτησης του έργου.

• Η  µε  αριθµό  147/2013 Απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  του  ∆ήµου  που  αφορά  τον
ορισµό των µελών της Επιτροπής του διαγωνισµού.

• Η  µε  αριθµό  204/2013 Απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  του  ∆ήµου  που  αφορά  την
έγκριση του πρακτικού δηµοπρασίας και την πρόσκληση προς τον ανάδοχο για κατάθεση των
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:
Ν.3463/06, Ν.3669/08, Ν.3852/10.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:
1.1.1.1. Τα  επικαιροποιηµένα  δικαιολογητικά  τα  οποία  κατατέθηκαν  µε  το  υπ’  αριθµ. πρωτ.

42325/14-06-2013 έγγραφο.
2.2.2.2. Η µε αριθµό 204/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου.

ΝΟΜΙΜΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:
• Έλεγχος των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών από την Οικονοµική Επιτροπή.  
• Κοινοποίηση  στον  2ο µειοδότη,  της  έκβασης  του  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  του  1ου

µειοδότη.
• Έγγραφη  πρόσκληση  προς  τον  ανάδοχο  για  την  υπογραφή  της  σύµβασης  από  την

Προϊσταµένη Αρχή (∆ιεύθυνση Μελετών και Έργων του ∆ήµου Κορδελιού–Εύοσµου), µαζί µε
την  προσκόµιση  των  απαραίτητων  εγγυητικών  επιστολών,  σε  προθεσµία  15  εργάσιµων
ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

• Υπογραφή της Σύµβασης.
• Εκτέλεση του έργου.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Για το έργο µε τίτλο:   «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ∆.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 10-11-12 ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 33,  
ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 14-15 ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 37 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 9-13  
ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 45 ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»
να πραγµατοποιηθεί :
1. Έλεγχος των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών.
2. Λήψη απόφασης περί δυνατότητας σύναψης σύµβασης µε τον 1ο µειοδότη (υφίστανται όλες οι

κατάλληλες προϋποθέσεις καταλληλότητας του µειοδότη).
3. Εξουσιοδότηση  της  ∆ιεύθυνσης  Μελετών  και  Έργων  για  κοινοποίηση  εγγράφου  στον  2ο

µειοδότη για την έκβαση ελέγχου των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του 1ου µειοδότη.
4. Εξουσιοδότηση  της  ∆ιεύθυνσης  Μελετών  και  Έργων  για  αποστολή  Πρόσκλησης  στον   1ο

µειοδότη  για  την  υπογραφή  της  Σύµβασης  του  έργου  εντός  15  εργάσιµων  ηµερών µε
ταυτόχρονη προσκόµιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών.

5. Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της Σύµβασης. 

Μετά διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη όσα
είπε ο Πρόεδρος,

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Για το έργο µε τίτλο:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ∆.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 10-11-12 ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 33,  
ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 14-15 ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 37 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 9-13  
ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 45 ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»
Εγκρίνει  :
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1. Τα  επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά
2. Την  σύναψη σύµβασης µε τον 1ο µειοδότη (υφίστανται όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις

καταλληλότητας του µειοδότη).
3. Εξουσιοδοτεί  την   ∆ιεύθυνση  Μελετών  και  Έργων  για  κοινοποίηση  εγγράφου  στον  2ο

µειοδότη για την έκβαση ελέγχου των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του 1ου µειοδότη.
4. Εξουσιοδοτεί  την    ∆ιεύθυνση  Μελετών  και  Έργων  για  αποστολή  Πρόσκλησης  στον   1ο

µειοδότη  για  την  υπογραφή  της  Σύµβασης  του  έργου  εντός  15  εργάσιµων  ηµερών µε
ταυτόχρονη προσκόµιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών.

5. Εξουσιοδοτεί τον   ∆ήµαρχο για την υπογραφή της Σύµβασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  270/2013.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσια διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.    
               
                  Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

      ΛΑΦΑΖΑΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τα  Μέλη
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