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    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της έκτακτης Συνεδρίασης αριθ.  32/2015  της Οικονομικής 

Επιτροπής του  Δήμου Αλμωπίας 
Αριθ.Απόφ: 274/2015 Θέμα: «Έκπτωση του 1ου μειοδότη του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ της 
ΑΡΙΔΑΙΑΣ» και ανάθεση της κατασκευής του έργου στο 2ο κατά 
σειρά μειοδότη». 

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 9  Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 14:30΄μ.μ συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την 
παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 29198/09-10-2015 που δόθηκε στο κάθε μέλος 
χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών προσήλθαν πέντε (5), δηλαδή: 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) 
3. Κετικίδης Ιωάννης  

4. Μπάτσης Χρήστος  
5. Μπογδάνης Μιχαήλ  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα 
για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και εισηγούμενος το 
01ο  και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι το κατεπείγον της εξέτασης του 
θέματος σύμφωνα με την υπ.αριθ. 29176/09-10-2015 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους περιορισμούς στο χρονοδιάγραμμα του έργου όπως 
αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα : 
1)17292/17-06-2015 έγγραφο του Δημάρχου Αλμωπίας με τίτλο «Επιστολή–Δέσμευση για 
υλοποίηση έργων εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2007-2013» 
2)7883/12-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α., Μονάδα Β3  με τίτλο «Δυνατότητα 
υλοποίησης δημοσίων έργων εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2007-2013», 
έγκειται στο γεγονός ότι η Προϊσταμένη Αρχή εφαρμόζοντας τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 26 του Ν.3669/08, θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάθεση της κατασκευής του 
έργου στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, εργοληπτική επιχείρηση ή 
κοινοπραξία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, κηρύσσοντας ταυτόχρονα έκπτωτο τον 1ο 
μειοδότη του ανωτέρου έργου. 
 
 
Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη του Σώματος το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, με το οποίο 
ορίζονται τα εξής: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να 
γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για 
τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή 
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων».  
 
 
 

ΑΔΑ: Ω0ΥΤΩΨΩ-ΞΦΣ



 
 
 
Βάσει των ανωτέρω, ζήτησε την έγκριση της Ο.Ε. για το κατεπείγον του θέματος. 
 
 
Τα Μέλη της Ο.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη: 

 την εισήγηση του Προέδρου 
 τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
 το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω 

της κατεπείγουσας φύσης του 
 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Την συζήτηση του θέματος σχετικά με τον «Έλεγχο επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 
1ου μειοδότη του  έργου «Έκπτωση του 1ου μειοδότη του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ της ΑΡΙΔΑΙΑΣ» και ανάθεση της 
κατασκευής του έργου στο 2ο κατά σειρά μειοδότη», από την στιγμή που η Ο.Ε. με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρόντων Μελών, αποφάσισε ότι το εν 
λόγω θέμα είναι κατεπείγον. 
 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ.Κετικίδη Ιωάννη ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών την υπ.αριθ.πρωτ. 29176 
/09-10-2015 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
 
 
 «…..    ΘΕΜΑ: Έκπτωση του 1ου μειοδότη του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» και ανάθεση της κατασκευής 
του έργου στο 2ο κατά σειρά μειοδότη 
Σχετ. 
1.Το από 19/5/2015 πρακτικό του ανοικτού διαγωνισμού του παραπάνω έργου 
2.Η με Α.Π. 21844/7-8-2015 πρόσκληση της Δ/νουσας Υπηρεσίας στον 1ο μειοδότη 
«ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ» για προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 
3.Η με Α.Π.23279/18/8/2015 κατάθεση δικαιολογητικών του «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ» για την 
υπογραφή της σύμβασης 
4. Η 216/2015 Απόφαση της Ο.Ε.  με θέμα «Έλεγχος επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών…….και πρόσκληση μειοδότη για την υπογραφή σύμβασης» 
5. Ο με Α.Π. 11193/14-9-2015 έλεγχος νομιμότητας της 216/2015 Απόφαση της Ο.Ε.  από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
6. Η με Α.Π. 26472/16-09-2015 πρόσκληση του 1ου μειοδότη«ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ»  για 
υπογραφή σύμβασης 
7. Η με Α.Π.27882/28-09-2015 κατάθεση της υπ.αρ.39871/28-9-2015 ΤΣΜΕΔΕ εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»  ποσού 20.262,26 ευρώ 
8. Η με Α.Π. 27884/28-9-2015 αίτηση του 1ου μειοδότη «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ» για παράταση του 
χρονοδιαγράμματος της σύμβασης μετά την 30/10/2015 και για συνολικό διάστημα έξι μηνών 
9. Η με Α.Π. 1465/6-10-2015 βεβαίωση γνησιότητας της υπ.αρ.39871/28-9-2015 ΤΣΜΕΔΕ 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (ΤΣΜΕΔΕ γραφείο Ε.Τ.Α.Α. Βέροιας) 
10. Η με Α.Π. 28768/6-10-2015 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης στο 1ο μειοδότη 
«ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ»  –απάντηση στο αίτημα για παράταση σύμβασης 
 11. Το με Α.Π. 29149/9-10-2015 έγγραφο της  «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ»  για αδυναμία περάτωσης 
του έργου έως τις 30/10/2015 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω0ΥΤΩΨΩ-ΞΦΣ



 
 
 
 
12. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/08 «…..Αν η τεθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή 
αν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή αν εξέλιπαν οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες έγινε δεκτός στο διαγωνισμό ο μειοδότης, εξετάζεται η ανάθεση της κατασκευής στην 
αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις….» 
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» 
 
     Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τα παραπάνω σχετικά,  
2. τη διαδικασία που τηρήθηκε για την ανάθεση της κατασκευής του έργου στον 1ο 

μειοδότη «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ»  και  
3.  το γεγονός ότι η τεθείσα προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης παρήλθε άπρακτη  
4.   2ος μειοδότης είναι η εταιρεία «ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με ποσοστό μέσης 

έκπτωσης  47,29% 
5. Το με Α.Π. 29149/9-10-2015 έγγραφο της  «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ»  για αδυναμία 

περάτωσης του έργου έως τις 30/10/2015                   
η Προϊσταμένη Αρχή εφαρμόζοντας τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/08 θα 
πρέπει να προχωρήσει στην ανάθεση της κατασκευής του έργου στην αμέσως επόμενη, κατά 
σειρά μειοδοσίας, εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, 
κηρύσσοντας ταυτόχρονα έκπτωτο τον 1ο μειοδότη 
 

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε: 
 

    Για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» να: 
1.κηρυχθεί έκπτωτος ο 1ος μειοδότης λόγω μη προσέλευσης για την υπογραφή της σύμβασης 
2.αναθέσει την εκτέλεση του παραπάνω έργου στο 2ο μειοδότη «ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ»  με προσφορά έκπτωσης 47,29% (μέση έκπτωση) (συμμετοχή Νο 15) 
   Η παρούσα εισήγηση διαβιβάζεται προς την Ο.Ε. η οποία παρακαλείται να την εξετάσει με 
την διαδικασία του κατεπείγοντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους περιορισμούς στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου όπως αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα: 
1)17292/17-06-2015 έγγραφο του Δημάρχου Αλμωπίας με τίτλο «Επιστολή–Δέσμευση για 
υλοποίηση έργων εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2007-2013» 
2)7883/12-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α., Μονάδα Β3  με τίτλο «Δυνατότητα 
υλοποίησης δημοσίων έργων εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2007-2013»....……»           
 

 
Σύμφωνα  με  την  περιπτ.  ε  της  παρ.  1 του άρθρου  72  του  Ν.  3852/1Ο  η 
Οικονομική  Επιτροπή  « με την επιφύλαξη της παραγράφου  4 του παρόντος, καταρτίζει 
τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ............». 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
 Το από 19/5/2015 πρακτικό του ανοικτού διαγωνισμού του παραπάνω έργου 
 Τη με Α.Π. 21844/7-8-2015 πρόσκληση της Δ/νουσας Υπηρεσίας στον 1ο μειοδότη 

«ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ» για προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω0ΥΤΩΨΩ-ΞΦΣ



 
 

 Τη με Α.Π.23279/18/8/2015 κατάθεση δικαιολογητικών του «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ» 
για την υπογραφή της σύμβασης 

 Τη 216/2015 Απόφαση της Ο.Ε.  με θέμα «Έλεγχος επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών…….και πρόσκληση μειοδότη για την υπογραφή σύμβασης» 

 Το  με Α.Π. 11193/14-9-2015 έλεγχος νομιμότητας της 216/2015 Απόφαση της 
Ο.Ε.  από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 

 Τη με Α.Π. 26472/16-09-2015 πρόσκληση του 1ου μειοδότη«ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ»  
για υπογραφή σύμβασης 

 Τη με Α.Π.27882/28-09-2015 κατάθεση της υπ.αρ.39871/28-9-2015 ΤΣΜΕΔΕ 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»  ποσού 
20.262,26 ευρώ 

 Τη με Α.Π. 27884/28-9-2015 αίτηση του 1ου μειοδότη «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ» για 
παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης μετά την 30/10/2015 και για 
συνολικό διάστημα έξι μηνών 

 Τη με Α.Π. 1465/6-10-2015 βεβαίωση γνησιότητας της υπ.αρ.39871/28-9-2015 
ΤΣΜΕΔΕ εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (ΤΣΜΕΔΕ γραφείο Ε.Τ.Α.Α. 
Βέροιας) 

 Τη με Α.Π. 28768/6-10-2015 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης στο 1ο μειοδότη 
«ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ»  –απάντηση στο αίτημα για παράταση σύμβασης 

 Το με Α.Π. 29149/9-10-2015 έγγραφο της  «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ»  για αδυναμία 
περάτωσης του έργου έως τις 30/10/2015 

 Τη παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/08 «…..Αν η τεθείσα προθεσμία παρέλθει 
άπρακτη ή αν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή αν εξέλιπαν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγινε δεκτός στο διαγωνισμό ο μειοδότης, εξετάζεται 
η ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, 
εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις 

 Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε 
 Την εισήγηση του κ.Κετικίδη Ιωάννη 
 Την υπ.αριθ.150/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 
 Το υπ.αριθ.7262/10-07-2015 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης περί ‘’Ελέγχου νομιμότητας της υπ.αριθ.150/2015 Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής’’ 

 Την υπ.αριθ.πρωτ.29176/09-10-2015 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 
 
 
 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

Σύμφωνα με την υπ.αριθ. 29176/09-10-2015 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
και τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας, τα κάτωθι: 

 
 
1. Κηρύσσει  έκπτωτο τον 1ο μειοδότη «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ»  λόγω μη προσέλευσης 

για την υπογραφή της σύμβασης 
2. Α ν α θ έ τ ε ι  την εκτέλεση του παραπάνω έργου στο 2ο μειοδότη «ΤΟΚΑΣ 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ»  με προσφορά έκπτωσης 47,29% (μέση έκπτωση) 
(συμμετοχή Νο 15) 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω0ΥΤΩΨΩ-ΞΦΣ



 
 
 
 
 
 
3.  Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί   τον Δήμαρχο  για την σύνταξη  και  υπογραφή  της  σχετικής 

σύμβασης ανάθεσης του έργου. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 274/2015 
………………………………………………………. 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη 

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία  9  Οκτωβρίου 2015 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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