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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
             ΔΗΜΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                      ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της Συνεδρίασης αριθ.  26/2014  της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Αλμωπίας 
Αριθ.Απόφ: 207/2014 Θέμα: «Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 1ου 

μειοδότη του υποέργου 1 ‘’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ΗΣ Δ.Ε. Ν. 
ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ’’- Πρόσκληση μειοδότη για την 
υπογραφή της σύμβασης» 

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 21 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 14.30΄ 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 29428/21-10-2014 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 έξι (6), δηλαδή: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος  
3. Κετικίδης Ιωάννης  
4. Μπάτσης Χρήστος  
5. Παρούτογλου Νικόλαος  
6. Μπογδάνης Μιχαήλ  
7.    

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι  του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα, 
για την τήρηση των Πρακτικών και η Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας κα 
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη. 

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 02ο  
θέμα  ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των Μελών την υπ΄αριθ.πρωτ:29325/20-10-2014 
εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
‘’ ΘΕΜΑ: Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 1ου μειοδότη του υποέργου 1 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ΗΣ Δ.Ε. Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» -Πρόσκληση μειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης 

 

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ΗΣ Δ.Ε. Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» 
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  Βάσει του υπ’ αρίθμ. πρωτ. 10730/25-11-2013 εγγράφου της ΕΔΑ “Διατύπωση γνώμης για το σχέδιο 

σύμβασης του υποέργου1 “Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού”, ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός 

έλεγχος στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της 

σύμβασης  με τον όρο να προχωρήσει η διαδικασία μετά την 01/01/2014 και σε κάθε περίπτωση μετά 

την εκπόνηση Δασοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης της Α΄ Φάσης από τον Κύριο του έργου, ΦΟΔΣΑ. 

     Με το υπ΄ αριθμόν πρωτ.6538/6-10-2014 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ διαβιβάζεται σε πέντε αντίγραφα  για 

έγκριση η μελέτη «Δασοτεχνική μελέτη αποκατάστασης της Α΄φάσης του ΧΥΤΑ της 1ης Διαχειριστικής 

Ενότητας του Ν. Πέλλας» στο Δασαρχείο Αριδαίας. 

     Με το υπ΄ αριθμόν ΓΠ7582/01-07-2014 έγγραφο, κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αλμωπίας η απόφαση του 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση της εταιρείας 

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» που αφορούσε στην ακύρωση της απόφασης 308/2012 της Οικονομικής 

Επιτροπής, της 3190/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης και της σιωπηρής απόρριψης της 2ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3462/2006 της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος. 

Σύμφωνα με την απόφαση τελικός μειοδότης του έργου αναδεικνύεται η εταιρεία «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΕ». 

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 3669/08 και του άρθρου 4.2 της 

διακήρυξης του έργου, με την υπ΄αριθμόν πρωτ. 28390/9-10-2014 πρόσκληση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας ζητήθηκε από τον 1ο μειοδότη να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επιπλέον δε 

ζήτησε να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας 

κοινοποίησης της : 

 

1) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή 

αναγκαστική διαχείριση. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που 

αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης 

εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα 

αντίστοιχα 

κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 

3) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη 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  
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υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/08, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων 

που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

     Στις 14/10/2014 κατατέθηκε στο Δήμο από τον 1ο μειοδότη του ανωτέρω έργου δηλαδή από τον κ. 

Αρβανίτη Δημήτριο Δ/νων Σύμβουλο της εταιρείας ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με το αρ. πρωτ.28744 

έγγραφο φάκελος με τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με την σχετική πρόσκληση. 

     Η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με τη 

νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται: 

 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, μαζί με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών, σε προθεσμία 15 

εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 

 Υπογραφή της Σύμβασης. 

 Εκτέλεση του έργου. 

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε: 

      Για το υποέργο1 με τίτλο:« ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ΗΣ Δ.Ε. Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) 

ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ»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 Διευθύνουσας Υπηρεσίας για κοινοποίηση εγγράφου στον 2ο μειοδότη για την 

έκβαση ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 1ου μειοδότη. 

4. Εξουσιοδότηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 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 Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης.’’ 

 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010. 
2. Την εισήγηση του Προέδρου. 
3. Την υπ.αριθ. πρωτ: 29325/20-10-2014 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
4. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 10730/25-11-2013 έγγραφο της ΕΔΑ “Διατύπωση γνώμης για το 

σχέδιο σύμβασης του υποέργου1 “Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας 
Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος 
βιολογικού”. 

5. Το υπ΄ αριθμόν πρωτ.6538/6-10-2014 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ 
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6.  Το υπ΄ αριθμόν ΓΠ7582/01-07-2014 έγγραφο, με το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο 
Αλμωπίας η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία 
απορρίφθηκε η ένσταση της εταιρείας «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» » που αφορούσε στην 
ακύρωση της απόφασης 308/2012 της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Την υπ.αριθ.3190/2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης 

8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 3669/08 και του άρθρου 4.2 της 
διακήρυξης του έργου 

9. Την υπ΄αριθμόν πρωτ. 28390/9-10-2014 πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με 
την οποία ζητήθηκε από τον 1ο μειοδότη να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης  
 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Σύμφωνα με την υπ.αριθ. 29325/20-10-2014 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
και τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας, τα κάτωθι: 

 
1.Tην έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών. 

2.Τη σύναψη σύμβασης με τον 1ο μειοδότη (υφίστανται όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις 

καταλληλότητας του μειοδότη, λαμβάνοντας υπόψη την υπ.αριθ. 29325/20-10-2014 εισήγηση 

του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών ). 

3. Εξουσιοδοτεί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία  για κοινοποίηση εγγράφου στον 2ο μειοδότη για 

την έκβαση ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 1ου μειοδότη. 

4. Εξουσιοδοτεί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 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  το Δήμαρχο για την υπογραφή της Σύμβασης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ.207/2014 

………………………………………………………………………………………… 
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 21 Οκτωβρίου 2014 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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