
Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Έγκριση δαπανών για προμήθειες και εργασίες του Δήμου.
Aριθ. απόφασης  16/2018                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
    Ο  Πρόεδρος    κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  και  εισηγούμενος το  1ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε.  τις  διάφορες  προμήθειες  και  εργασίες  που 
απαιτούνται για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
του Δήμου και σε βάρος των Κ.Α. του σκέλους εξόδων του πρ/σμού οικον. 
έτους 2017    και       οι       οποίες συνολικά ανέρχονται   στο   ποσό  των  
19.900,04  (  δέκα   εννέα    χιλιάδων   εννιακοσίων    ευρώ   και 
τεσσάρων  λεπτών )  .
      Τα  μέλη της     Οικονομικής          Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση  
των     απαιτούμενων     προμηθειών και   εργασιών για τις υπηρεσίες του 
Δήμου ,   ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη τις  σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 , τις διατάξεις του άρθρου 267 



παρ.2 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του N.4412/2016 o 
οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και ισχύει από 8/8/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         
Α. Εγκρίνει και ψηφίζει  τις παρακάτω προμήθειες και εργασίες σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2017 συνολικού ποσού με  Φ.Π.Α.  των 
19.900,04  (  δέκα   εννέα    χιλιάδων   εννιακοσίων    ευρώ   και 
τεσσάρων  λεπτών )  και εγκρίνει την κατανομή του παραπάνω ποσού από 
την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας -  Κολινδρού  στους παρακάτω 
δικαιούχους:
1. Ψηφίζει πίστωση ποσού  256,68 € ( διακοσίων πενήντα έξη 

ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών ) στον  Τοπτσή Βασίλειο    για την 
προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού  και  σε βάρος των Κ.Α. 10.6691  και 
εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.108,00 € ( δύο χιλιάδων εκατόν 
οκτώ   ευρώ  ) στον  Τοπτσή βασίλειο  για την προμήθεια εντύπων 
υπηρεσιών  του  Δήμου   και   σε  βάρος  των  Κ.Α.  10.6613.01   και 
εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο      να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού  55,00 € ( πενήντα πέντε  ευρώ  ) 
στον  Τοπτσή Βασίλειο  για την προμήθεια αφισών για τα Κούλουμα 
2018  και  σε βάρος των Κ.Α. 10.6615.01  και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο 
να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

4. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  461,20 € (  τετρακοσίων εξήντα 
ενός  ευρώ  και είκοσι λεπτών ) στην  Αφοί Γιουμούκη Ε.Ε.    για 
την προμήθεια οικοδομικών υλικών   και  σε βάρος των Κ.Α. 70.6662.05 
και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

5. Ψηφίζει πίστωση ποσού  1.522,10 € ( χιλίων πεντακοσίων 
είκοσι δύο   ευρώ  και δέκα λεπτών ) στην  Αφοί Δ. Λιάκου Ο.Ε. 
για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων για τη Δ.Ε. Πύδνας   και 
σε  βάρος  των  Κ.Α.  25.6662.04   και  εξουσιοδοτεί   το  Δήμαρχο   να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

6. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  182,90 € ( εκατόν ογδόντα δύο 
ευρώ  και  ενενήντα λεπτών )  στον  Μουχταρόπουλο Στυλιανό 
για την προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών και  σε βάρος των Κ.Α. 
70.6662.05   και  εξουσιοδοτεί   το  Δήμαρχο  να    προχωρήσει   στην 
ανάθεση .

7. Ψηφίζει πίστωση ποσού  995,72 € ( εννιακοσίων ενενήντα 
πέντε    ευρώ  και  εβδομήντα   δύο   λεπτών  )  στον  Συνιάκο 
Ευάγγελο      για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή κεντρικής 
θέρμανσης και κλιματισμού  και  σε βάρος των Κ.Α. 10.6262 & 10.6662 
και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο   να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

8. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   5.360,00  €  (  πέντε  χιλιάδων 
τριακοσίων εξήντα   ευρώ  ) στον  Εμμανουηλίδη Δημήτριο     για 
την προμήθεια επίπλων για το κέντρο κοινότητας του Δήμου  και  σε 
βάρος των Κ.Α. 60.7133  και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο  να   προχωρήσει 
στην ανάθεση .

9. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   2.524,64  €  (  δύο  χιλιάδων 
πεντακοσίων είκοσι  τεσσάρων    ευρώ  και  εξήντα τεσσάρων 



λεπτών )  στον  Κιοσσέ Δημήτριο   για την προμήθεια Η/Υ για το 
Κέντρο Κοινότητας  και  σε βάρος των Κ.Α. 60.7134  και εξουσιοδοτεί το 
Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

10. Ψηφίζει πίστωση ποσού  1.041,45 € ( χιλίων σαράντα ενός 
ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών )  στην  Κακούρη Σοφία & Σια 
Ο.Ε.      για την προμήθεια γραφικής ύλης και αντικειμένων γραφείου για 
τη Δ.Ε. Αιγινίου  και  σε βάρος των Κ.Α. 10.6612.01  και εξουσιοδοτεί το 
Δήμαρχο να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

11. Ψηφίζει πίστωση ποσού  1.041,45 € ( χιλίων σαράντα ενός 
ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών )  στην  Κακούρη Σοφία & Σια 
Ο.Ε.      για την προμήθεια γραφικής ύλης και αντικειμένων γραφείου για 
τη Δ.Ε. Κολινδρού  και  σε βάρος των Κ.Α. 10.6612.02  και εξουσιοδοτεί 
το Δήμαρχο να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

12. Ψηφίζει πίστωση ποσού  400,00  € ( τετρακοσίων   ευρώ ) 
στον  Χασαπέτη Αθανάσιο   για την προμήθεια φωτογραφικού υλικού 
και   σε  βάρος  του  Κ.Α.  10.6652    και  εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο  να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

13. Ψηφίζει πίστωση ποσού  1.500,00  € ( χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ  )  στον  Μπάμπο  Στέλιο  για τη   διοργάνωση  πολιτιστικής 
εκδήλωσης Κούλουμα 2018 στη Δ.Ε. Πύδνας   και  σε βάρος του Κ.Α. 
15.6471   και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

14. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.135,80  € ( δύο χιλιάδων εκατόν 
τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών ) στη Δένης Αθανάσιος 
& Σια Ε.Ε. για την προμήθεια εδεσμάτων για τη διοργάνωση πολιτιστικής 
εκδήλωσης Κούλουμα 2018 στη Δ.Ε.  Πύδνας  και   σε βάρος του Κ.Α. 
15.6471   και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

15. Ψηφίζει πίστωση ποσού  315,10  € ( τριακοσίων δέκα πέντε 
ευρώ και δέκα λεπτών )  στη Δένης Αθανάσιος & Σια Ε.Ε.  για την 
προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού   για  τη  διοργάνωση 
πολιτιστικής εκδήλωσης Κούλουμα 2018 στη Δ.Ε. Πύδνας και  σε βάρος 
του Κ.Α. 15.6471   και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να   προχωρήσει  στην 
ανάθεση .

  Β. Εξουσιοδοτεί τον  κ. Δήμαρχο για τη σύναψη και υπογραφή των σχετικών 
συμφωνητικών με τους συναλλασσόμενους προμηθευτές όπου απαιτείται .
Γ. Τα μέλη της Ο.Ε. κ. Καζάς Παναγιώτης και κ. Βασιλειάδου Ξανθίππη δεν 
εγκρίνουν τη δαπάνη για την προμήθεια φωτογραφικού υλικού . 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 16/2018.
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
               Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                          Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 14–02-2018

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  17/2018                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η



Ανάθεση  προμήθειας  υλικών  ύδρευσης  για  την  αντιμετώπιση  του 
φαινομένου της λειψυδρίας στις Δ.Ε. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού 
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος  .
      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
   Ο  Πρόεδρος   κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  και εισηγούμενος το  2ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών το γεγονός ότι στην τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από 
τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου έχουν συμπεριληφθεί και υλικά τα 
οποία δεν είναι επιλέξιμα ως δαπάνη για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση  . 
Συνεπώς προτείνεται η αναβολή του θέματος ώστε να διορθωθεί η τεχνική 
έκθεση και να προχωρήσει η ανάθεση με άλλη απόφαση της Ο.Ε. 
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά .
  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση 
του  Προέδρου  ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη  τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α



        Την αναβολή του θέματος για άλλη συνεδρίαση για τους λόγους που 
αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 17/2018.
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο 14– 02 – 2018        

Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
Ανάθεση  προμήθειας  υλικών  συντήρησης  δικτύων  για  την 
αποκατάσταση  ζημιών  που  προκλήθηκαν  από  έκτακτες  ανάγκες 
( βροχοπτώσεις Νοεμβρίου 2017 )    .
Aριθ. απόφασης  18/2018                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ



1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος  το  3ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών έργων ο οποίος θέτει υπόψη των μελών 
τις Ο.Ε. τα παρακάτω  :  

          1. ΓΕΝΙΚΑ

    Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια υλικών συντήρησης 
δικτύων  για  την  αποκατάσταση  βλαβών  οι  οποίες   προκλήθηκαν  από τα 

έντονα  καιρικά  φαινόμενα  του  Νοεμβρίου  έτους  2017  στις  Τοπικές  και 
Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Νομού Πιερίας.

   Από τις 15-11-2017 έως τις 17-11-2017 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ακραία 
καιρικά  φαινόμενα  σε  όλες  τις  Τοπικές  Κοινότητες  του  Δήμου  μας  (που 

περιελάμβαναν έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) τα οποία δημιούργησαν 
πληθώρα  προβλημάτων  στα  δίκτυα  και  εγκαταστάσεις  ύδρευσης  και 

αποχέτευσης, στο οδικό δίκτυο, στις κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και στα 
περιμετρικά  ρέματα  του  Δήμου  Πύδνας  –  Κολινδρού.  Για  τον  λόγο  αυτό 

εξάλλου  εκδόθηκαν  και  οι  αρ.  πρωτ.:  ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017  και 
ΚΡΞ/499653(3658)24-11-2017  ορθή  επανάληψη  αυτής  αποφάσεις  του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί κήρυξης όλων των Δήμων της Π.Ε. 
Πιερίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων 

καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ).



   Ειδικότερα αντικείμενο της προμήθειας αφορά υλικά ύδρευσης , άρδευσης 

και αποχέτευσης για την επείγουσα  αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν 
από τις έντονες βροχοπτώσεις στα δίκτυα του Δήμου . 

  Στο Δήμο μας έχει παραστεί άμεση ανάγκη για την εκτέλεση της προμήθειας 
με  τίτλο    :   «Προμήθεια  υλικών  συντήρησης  δικτύων  για  την 
αποκατάσταση  ζημιών  που  προκλήθηκαν  από  έκτακτες  ανάγκες 
(  βροχοπτώσεις Νοεμβρίου 2017 )  »   διότι  μετά τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα  παρουσιάζονται  πολύ  σημαντικά  προβλήματα  στην  υδροδότηση 
των οικισμών του Δήμου μας τα οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης αφού 
το νερό είναι το σημαντικότερο δημόσιο αγαθό και είναι απαραίτητο για την 
αξιοπρεπή διαβίωση αλλά ακόμα και την ίδια την επιβίωση των δημοτών μας . 
Σε  περίπτωση  μη  αποκατάστασης  των  ζημιών  που  προκλήθηκαν 
δημιουργούνται  μείζονος σημασίας  προβλήματα  τα οποία βλάπτουν την ίδια 
τη δημόσια υγεία των κατοίκων  (υδροδότηση ,  καθαριότητα και υγιεινή ) . 
Επίσης πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα και οι βλάβες που προκλήθηκαν στο 
δίκτυο αποχέτευσης στις δημοτικές κοινότητες Αιγινίου και Κολινδρού καθώς 
επίσης  και  στα  δίκτυα  άρδευσης  όλου του  Δήμου διότι  εντός  διμήνου θα 
ξεκινήσει  η  αρδευτική  περίοδος  και  πρέπει  έως  τότε  οι  βλάβες  να  έχουν 
επισκευαστεί από τους υπαλλήλους του Δήμου .
    Οι βλάβες είναι μεγάλες και εκτεταμένες και για την αποκατάσταση τους ο 
Δήμος έχει εξασφαλίσει έκτακτη χρηματοδότηση από το ΥΠ.Ε.Σ. .

Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται να προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή 
λόγω  του  κατεπείγοντος  στην  απευθείας  ανάθεση  της  προμήθεια  υλικών 
συντήρησης δικτύων για  την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από 
έκτακτες  ανάγκες  (  βροχοπτώσεις  Νοεμβρίου  2017  )    συνολικού 
προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24.785,44 € για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών 
σύμφωνα και με τη σχετική τεχνική έκθεση . Οι αποκαταστάσεις των βλαβών 
θα γίνουν από τα συνεργεία και τους εξειδικευμένους υπαλλήλους του Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού .

Για  τη  σχετική  προμήθεια  έχει  καταθέσει  οικονομική  προσφορά  ο  κ. 
Χοϊλούς Παναγιώτης κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου η οποία ανέρχεται 
στο ποσό των 24.785,44 € .

Συγκεκριμένα  προτείνεται  να  ανατεθούν  στον  κ.  Χοϊλού  Παναγιώτη με 
έδρα τον Κολινδρό τα παρακάτω υλικά :  
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ

ΔΑΠΑΝΗ

1 Σωλήνας  PVC 
Φ110  10  atm 
μετά  των 
ελαστικών 
σύνδεσης

m 5.600 3,30 18.480,00

2 Αεροεξαγωγός 
διπλής 
ενέργειας  Φ50 
16 atm

ΤΕΜ. 3 84,56 253,68



3 Βάνες  Φ100 
ελαστικής 
έμφραξης  16 
atm

ΤΕΜ. 4 78,90 315,60

4 Φρεάτια  Φ600 
D400

ΤΕΜ. 4 118,00 472,00

5 Ταύ  Φ100χ100 
φλαντζωτά

ΤΕΜ. 3 63,50 190,50

6 Ακραία  Φ110 
θηλυκά

ΤΕΜ. 9 21,90 197,10

7 Βίδες  εξάγωνες 
γαλβανιζέ 
16χ80  με 
παξιμάδι

ΤΕΜ. 76 0,84 63,84

8 Φλάντζες  Φ60 
λάστιχο

ΤΕΜ. 6 0,68 4,08

9 Φλάντζες Φ100 
λάστιχο

ΤΕΜ. 13 0,53 6,89

10 Λάστιχα  Φ110 
για ακραία

ΤΕΜ. 9 0,65 5,85

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 19.988,2
6

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24 % 4.797,18
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 24.785,4

4

     Στη  συνέχεια  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής    Επιτροπής  να 
αποφασίσουν σχετικά .
  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις 
σχετικές διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 , την τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας 
του  Δήμου  ,την  πρόσκληση  κατάθεσης  οικονομικής  προσφοράς  και   την 
οικονομική προσφορά του Χοϊλού Παναγιώτη   

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α
1. Αναθέτει την προμήθεια με τίτλο :  «Προμήθεια υλικών συντήρησης 

δικτύων  για  την  αποκατάσταση  ζημιών  που  προκλήθηκαν  από 
έκτακτες  ανάγκες  (  βροχοπτώσεις  Νοεμβρίου  2017  )   »   με  τη 

διαδικασία  του  κατεπείγοντος  ,  για  τους  λόγου  που  αναφέρονται  στην 
εισήγηση  της  παρούσας  απόφασης  στον  Χοϊλού  Παναγιώτη  του 
Μενέλαου , με έδρα τον Κολινδρό όπως παρακάτω : 

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ

ΔΑΠΑΝΗ



1 Σωλήνας  PVC 
Φ110  10  atm 
μετά  των 
ελαστικών 
σύνδεσης

m 5.600 3,30 18.480,00

2 Αεροεξαγωγός 
διπλής 
ενέργειας  Φ50 
16 atm

ΤΕΜ. 3 84,56 253,68

3 Βάνες  Φ100 
ελαστικής 
έμφραξης  16 
atm

ΤΕΜ. 4 78,90 315,60

4 Φρεάτια  Φ600 
D400

ΤΕΜ. 4 118,00 472,00

5 Ταύ  Φ100χ100 
φλαντζωτά

ΤΕΜ. 3 63,50 190,50

6 Ακραία  Φ110 
θηλυκά

ΤΕΜ. 9 21,90 197,10

7 Βίδες  εξάγωνες 
γαλβανιζέ 
16χ80  με 
παξιμάδι

ΤΕΜ. 76 0,84 63,84

8 Φλάντζες  Φ60 
λάστιχο

ΤΕΜ. 6 0,68 4,08

9 Φλάντζες Φ100 
λάστιχο

ΤΕΜ. 13 0,53 6,89

10 Λάστιχα  Φ110 
για ακραία

ΤΕΜ. 9 0,65 5,85

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 19.988,2
6

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24 % 4.797,18
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 24.785,4

4

2.   Ψηφίζει   και  διαθέτει  σχετική  πίστωση  ποσού  24.785,44  € 
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  σε  βάρος  του  Κ.Α.  25.6662.06  του 
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018   .  Για  την  συγκεκριμένη 
δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθ. 109/2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από 
την  Προϊσταμένη  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  και  θα  αναρτηθεί  στη 
διαύγεια η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης .

3.   H πίστωση  για  την  εν  λόγω  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  έκτακτη 
επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών .



  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 18/2018.
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
               Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                          Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 14–02-2018

Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
Ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση 
ζημιών  στο  δημοτικό  φωτισμό  που  προκλήθηκαν  από  έκτακτες 
ανάγκες ( βροχοπτώσεις Νοεμβρίου 2017 )    .
Aριθ. απόφασης  19/2018                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .



       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος  το  4ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών έργων ο οποίος θέτει υπόψη των μελών 
τις Ο.Ε. τα παρακάτω  :  

          1. ΓΕΝΙΚΑ

    Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
για  την  αποκατάσταση  βλαβών  οι  οποίες   προκλήθηκαν   στο  δημοτικό 

φωτισμό από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου έτους 2017 στις 
Τοπικές  και  Δημοτικές  Κοινότητες  του  Δήμου  Πύδνας-Κολινδρού  Νομού 

Πιερίας.
   Από τις 15-11-2017 έως τις 17-11-2017 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ακραία 

καιρικά  φαινόμενα  σε  όλες  τις  Τοπικές  Κοινότητες  του  Δήμου  μας  (που 
περιελάμβαναν έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) τα οποία δημιούργησαν 

πληθώρα  προβλημάτων  στα  δίκτυα  και  εγκαταστάσεις  ύδρευσης  και 
αποχέτευσης, στο οδικό δίκτυο, στις κτιριακές εγκαταστάσεις , στο δημοτικό 

φωτισμό αλλά και στα περιμετρικά ρέματα του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. 
Για  τον  λόγο  αυτό  εξάλλου  εκδόθηκαν  και  οι  αρ.  πρωτ.: 

ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017  και  ΚΡΞ/499653(3658)24-11-2017  ορθή 
επανάληψη αυτής αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 

κήρυξης όλων των Δήμων της Π.Ε. Πιερίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 



Πολιτικής  Προστασίας  λόγω  έντονων  καιρικών  φαινομένων  (έντονες 

βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ).
   Ειδικότερα  αντικείμενο  της  προμήθειας  αφορά  την  προμήθεια 

ηλεκτρολογικού  υλικού  για  την  επείγουσα   αποκατάσταση  βλαβών  που 
προκλήθηκαν  από  τις  έντονες  βροχοπτώσεις  στο  δημοτικό  φωτισμό   του 

Δήμου . 
  Στο Δήμο μας έχει παραστεί άμεση ανάγκη για την εκτέλεση της προμήθειας 
με  τίτλο    :   «Προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού   για  την 
αποκατάσταση ζημιών στο δημοτικό φωτισμό που προκλήθηκαν από 
έκτακτες ανάγκες ( βροχοπτώσεις Νοεμβρίου 2017 )  »   διότι μετά τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα παρουσιάζονται πολύ σημαντικά προβλήματα στο 
δημοτικό φωτισμό του Δήμου τα οποία θα πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα 
ώστε  η  ηλεκτροδότηση  του  Δήμου  να  είναι  πλήρη  και  να  μην  υπάρχει 
κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων από την μη ύπαρξη δημοτικού φωτισμού . 
Επίσης  η  έλλειψη  ηλεκτροδότηση  στους  οικισμούς  του  Δήμου  δημιουργεί 
αίσθημα ανασφάλειας στους δημότες  . Σε περίπτωση μη αποκατάστασης των 
ζημιών που προκλήθηκαν δημιουργούνται  μείζονος σημασίας  προβλήματα 
τα οποία μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία αλλά και την ίδια την ασφάλεια 
των πολιτών   .
    Οι βλάβες είναι μεγάλες και εκτεταμένες και για την αποκατάσταση τους ο 
Δήμος έχει εξασφαλίσει έκτακτη χρηματοδότηση από το ΥΠ.Ε.Σ. .

Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται να προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή 
λόγω  του  κατεπείγοντος  στην  απευθείας  ανάθεση  της  προμήθειας 
ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση ζημιών στο δημοτικό φωτισμό 
που προκλήθηκαν από έκτακτες ανάγκες ( βροχοπτώσεις Νοεμβρίου 2017 ) 
συνολικού  προϋπολογισμού  με  ΦΠΑ  24.800,00  €  για  την  κάλυψη  των 
ανωτέρω  αναγκών  σύμφωνα  και  με  τη  σχετική  τεχνική  έκθεση  .  Οι 
αποκαταστάσεις  των  βλαβών  θα  γίνουν  από  τα  συνεργεία  και  τους 
εξειδικευμένους υπαλλήλους του Δήμου Πύδνας Κολινδρού .

Για  τη  σχετική  προμήθεια  έχουν  καταθέσει  οικονομικές  προσφορές 
κατόπιν πρόσκλησης από τον κ. Δήμαρχο  οι 1 )  κ. Χοϊλούς Παναγιώτης για 
κάποια από τα  υλικά συνολικού ποσού με ΦΠΑ  12.152,00 €  και 2 ) για τα 
υπόλοιπα υλικά ο Μούμος Νικόλαος συνολικού ποσού με ΦΠΑ 12.648,00 € .

Συγκεκριμένα προτείνεται να ανατεθούν στον κ. Μούμο Νικόλαο με έδρα 
το Αιγίνιο  τα παρακάτω υλικά :  
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

1 Καλώδιο  ισχύος 
ΝΥΥ, 
διαστάσεων 
3χ1,5

Μ.Μ. 2.000 0,60 1.200,00

2 Λυχνίες 
οικονομίας 23W

ΤΕΜ. 500 6,00 3.000,00



3 Λυχνίες  ατμών 
υδραργύρου 
125W

ΤΕΜ. 200 2,50 500,00

4 Λυχνίες Νατρίου 
70W

ΤΕΜ. 50 10,00 500,00

5 Ιστοί 
ηλεκτροφωτισμ
ού  οδών  μετά 
των φωτιστικών

ΤΕΜ. 25 200,00 5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.200,0
0

 Φ.Π.Α. 24 % 2.448,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.648,0

0

      Επίσης προτείνεται να ανατεθούν στον κ. Χοϊλού Παναγιώτη με έδρα τον 
Κολινδρό τα παρακάτω : 
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

1 Καλώδιο  ισχύος 
ΝΥΥ, 
διαστάσεων 
3χ35+16

Μ.Μ 200 15,00 3.000,00

2 Καλώδιο  ισχύος 
ΝΥΥ, 
διαστάσεων 
3χ50+16

Μ.Μ 20 25,00 500,00

3 Λυχνίες  SON 
100W

ΤΕΜ. 100 8,00 800,00

4 Λυχνίες  SON 
150W

ΤΕΜ. 500 9,00 4.500,00

5 Λυχνίες  SON 
250W

ΤΕΜ. 100 10,00 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.800,00
 Φ.Π.Α. 24 % 2.352,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.152,0

0

     Στη  συνέχεια  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής    Επιτροπής  να 
αποφασίσουν σχετικά .
  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις 
σχετικές διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 , την τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας 



του  Δήμου  ,την  πρόσκληση  κατάθεσης  οικονομικής  προσφοράς  και   την 
οικονομική προσφορά του Χοϊλού Παναγιώτη   

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α
1. Αναθέτει  την  προμήθεια  με  τίτλο  :  «Προμήθεια  ηλεκτρολογικού 

υλικού  για την αποκατάσταση ζημιών στο δημοτικό φωτισμό που 
προκλήθηκαν  από  έκτακτες  ανάγκες  (  βροχοπτώσεις  Νοεμβρίου 
2017 )  »  με τη διαδικασία  του κατεπείγοντος  ,  για  τους λόγου που 
αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης στους παρακάτω  : 

1. Α) Στον  Χοϊλού Παναγιώτη του Μενέλαου , με έδρα τον Κολινδρό 

τα παρακάτω είδη : 

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

1 Καλώδιο  ισχύος 
ΝΥΥ, 
διαστάσεων 
3χ35+16

Μ.Μ 200 15,00 3.000,00

2 Καλώδιο  ισχύος 
ΝΥΥ, 
διαστάσεων 
3χ50+16

Μ.Μ 20 25,00 500,00

3 Λυχνίες  SON 
100W

ΤΕΜ. 100 8,00 800,00

4 Λυχνίες  SON 
150W

ΤΕΜ. 500 9,00 4.500,00

5 Λυχνίες  SON 
250W

ΤΕΜ. 100 10,00 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.800,00
 Φ.Π.Α. 24 % 2.352,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.152,0

0

1. Β)  Στο  Μούμο  Νικόλαο  του  Γεωργίου ,  με  έδρα  το  Αιγίνιο   τα 

παρακάτω είδη : 

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

1 Καλώδιο  ισχύος 
ΝΥΥ, 
διαστάσεων 
3χ1,5

Μ.Μ. 2.000 0,60 1.200,00

2 Λυχνίες 
οικονομίας 23W

ΤΕΜ. 500 6,00 3.000,00



3 Λυχνίες  ατμών 
υδραργύρου 
125W

ΤΕΜ. 200 2,50 500,00

4 Λυχνίες Νατρίου 
70W

ΤΕΜ. 50 10,00 500,00

5 Ιστοί 
ηλεκτροφωτισμ
ού  οδών  μετά 
των φωτιστικών

ΤΕΜ. 25 200,00 5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.200,0
0

 Φ.Π.Α. 24 % 2.448,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.648,0

0

2.   Ψηφίζει   και  διαθέτει  σχετική  πίστωση  ποσού  24.800,00  € 
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6662.05  του 
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018   .  Για  την  συγκεκριμένη 
δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθ. 110/2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από 
την  Προϊσταμένη  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  και  θα  αναρτηθεί  στη 
διαύγεια η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης .

3.   H πίστωση  για  την  εν  λόγω  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  έκτακτη 
επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών .
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 19/2018.

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
               Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                          Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 14–02-2018

Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α



Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Ανάθεση προμήθειας οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών 
που προκλήθηκαν από έκτακτες ανάγκες ( βροχοπτώσεις Νοεμβρίου 
2017 )    .
Aριθ. απόφασης  20/2018                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος  το  5ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών έργων ο οποίος θέτει υπόψη των μελών 
τις Ο.Ε. τα παρακάτω  :  

          1. ΓΕΝΙΚΑ

    Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών 
για  την  αποκατάσταση  βλαβών  οι  οποίες   προκλήθηκαν   από  τα  έντονα 

καιρικά  φαινόμενα  του  Νοεμβρίου  έτους  2017  στις  Τοπικές  και  Δημοτικές 
Κοινότητες του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Νομού Πιερίας.



   Από τις 15-11-2017 έως τις 17-11-2017 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ακραία 

καιρικά  φαινόμενα  σε  όλες  τις  Τοπικές  Κοινότητες  του  Δήμου  μας  (που 
περιελάμβαναν έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) τα οποία δημιούργησαν 

πληθώρα  προβλημάτων  στα  δίκτυα  και  εγκαταστάσεις  ύδρευσης  και 
αποχέτευσης, στο οδικό δίκτυο, στις κτιριακές εγκαταστάσεις , στο δημοτικό 

φωτισμό αλλά και στα περιμετρικά ρέματα του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. 
Για  τον  λόγο  αυτό  εξάλλου  εκδόθηκαν  και  οι  αρ.  πρωτ.: 

ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017  και  ΚΡΞ/499653(3658)24-11-2017  ορθή 
επανάληψη αυτής αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 

κήρυξης όλων των Δήμων της Π.Ε. Πιερίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής  Προστασίας  λόγω  έντονων  καιρικών  φαινομένων  (έντονες 

βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ).
   Ειδικότερα αντικείμενο της προμήθειας αφορά την προμήθεια οικοδομικών 

υλικών για την επείγουσα  αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικά κτίρια και λοιπά 
ακίνητα ( πάρκα , πλατείες , Κ.Χ. και οδοί )  που προκλήθηκαν από τις έντονες 

βροχοπτώσεις . 
  Στο Δήμο μας έχει παραστεί άμεση ανάγκη για την εκτέλεση της προμήθειας 
με  τίτλο    :   «Προμήθεια  οικοδομικών  υλικών  για  αποκατάσταση 
ζημιών  που  προκλήθηκαν  από  έκτακτες  ανάγκες  (  βροχοπτώσεις 
Νοεμβρίου  2017  )  »    διότι  μετά  τα  έντονα  καιρικά  φαινόμενα 
παρουσιάζονται  πολύ σημαντικά προβλήματα σε  δημοτικά κτίρια  (  σχολικά 
συγκροτήματα , δημοτικά καταστήματα ) καθώς και σε Κ.Χ. , πλατείες , πάρκα 
καθώς και σε δημοτικές οδούς τα οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης και 
τα  οποία  δεν  μπορούσαν  να  προβλεφθούν   .   Σε  περίπτωση  μη  άμεσης 
αποκατάστασης  των  ζημιών  που  προκλήθηκαν  δημιουργούνται   μείζονος 
σημασίας   προβλήματα   τα  οποία  μπορεί  να  βλάψουν  τη  δημόσια  υγεία 
( πρόκληση ατυχημάτων , επέκταση βλαβών στα κτίρια )  αλλά και την ίδια 
την ασφάλεια των πολιτών   .
    Οι βλάβες είναι μεγάλες και εκτεταμένες και για την αποκατάσταση τους ο 
Δήμος έχει εξασφαλίσει έκτακτη χρηματοδότηση από το ΥΠ.Ε.Σ. .

Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται να προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή 
λόγω  του  κατεπείγοντος  στην  απευθείας  ανάθεση  της  προμήθειας 
οικοδομικών υλικών  για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από 
έκτακτες  ανάγκες  (  βροχοπτώσεις  Νοεμβρίου  2017  )    συνολικού 
προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24.800,00 € για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών 
σύμφωνα και με τη σχετική τεχνική έκθεση . Οι αποκαταστάσεις των βλαβών 
θα γίνουν από τα συνεργεία και τους εξειδικευμένους υπαλλήλους του Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού .

Για  τη  σχετική  προμήθεια  έχουν  καταθέσει  οικονομικές  προσφορές 
κατόπιν πρόσκλησης από τον κ. Δήμαρχο  οι 1 )  κ. Χοϊλούς Παναγιώτης για 



κάποια από τα  υλικά συνολικού ποσού με ΦΠΑ  14.880,00 €  και 2 ) για τα 
υπόλοιπα υλικά ο Αφοί Λανάρα Ο.Ε.  συνολικού ποσού με ΦΠΑ 9.920,00 € .

Συγκεκριμένα προτείνεται να ανατεθούν στην κ. Αφοί Λανάρα Ο.Ε.  με 
έδρα το Αιγίνιο  τα παρακάτω υλικά :  
Αριθ. 
Τιμολ
.

Σύντομη 
περιγραφή 
αντικειμένου

Μονάδ
α

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ

Μερική 
δαπάνη

1 Προμήθεια 
σάκκων 
τσιμέντου

Τεμ. 750,00 4,00 3.000,00

2 Προμήθεια 
άμμου  ορυχείου 
ή λατομείου

m3 400,00 5,00 2.000,00

3 Προμήθεια 
κυβολίθων

m2 375,00 8,00 3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00
 Φ.Π.Α. 24 % 1.920,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.920,00

      Επίσης προτείνεται να ανατεθούν στον κ. Χοϊλού Παναγιώτη με έδρα τον 
Κολινδρό τα παρακάτω : 
Αριθ. 
Τιμολ
.

Σύντομη 
περιγραφή 
αντικειμένου

Μονάδ
α

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ

Μερική 
δαπάνη

1 Προμήθεια 
σιδήρου 
οπλισμού 
κατηγορίας 
Β500C (S500s)

kgr 4.000,00 1,00 4.000,00

4 Προμήθεια 
χρωμάτων 
ακρυλικής 
βάσεως

m2 800,00 10,00 8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.000,0
0

 Φ.Π.Α. 24 % 2.880,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.880,0

0

     Στη  συνέχεια  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής    Επιτροπής  να 
αποφασίσουν σχετικά .
  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις 
σχετικές διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 , την τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας 
του  Δήμου  ,την  πρόσκληση  κατάθεσης  οικονομικής  προσφοράς  και   την 
οικονομική προσφορά του Χοϊλού Παναγιώτη   



Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α
1.        Αναθέτει  την  προμήθεια  με  τίτλο  :  «Προμήθεια  οικοδομικών 

υλικών  για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από 
έκτακτες ανάγκες ( βροχοπτώσεις Νοεμβρίου 2017 )  »  με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος , για τους λόγου που αναφέρονται στην 
εισήγηση της παρούσας απόφασης στους παρακάτω  : 

Α) Στον  Χοϊλού Παναγιώτη του Μενέλαου , με έδρα τον Κολινδρό τα 
παρακάτω είδη : 

Αριθ. 
Τιμολ
.

Σύντομη 
περιγραφή 
αντικειμένου

Μονάδ
α

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ

Μερική 
δαπάνη

1 Προμήθεια 
σιδήρου 
οπλισμού 
κατηγορίας 
Β500C (S500s)

kgr 4.000,00 1,00 4.000,00

4 Προμήθεια 
χρωμάτων 
ακρυλικής 
βάσεως

m2 800,00 10,00 8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.000,0
0

 Φ.Π.Α. 24 % 2.880,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.880,0

0

Β) Στην  Αφοί Λανάρα Ο.Ε.  , με έδρα το Αιγίνιο  τα παρακάτω είδη : 

Αριθ. 
Τιμολ
.

Σύντομη 
περιγραφή 
αντικειμένου

Μονάδ
α

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ

Μερική 
δαπάνη

1 Προμήθεια 
σάκκων 
τσιμέντου

Τεμ. 750,00 4,00 3.000,00

2 Προμήθεια 
άμμου  ορυχείου 
ή λατομείου

m3 400,00 5,00 2.000,00

3 Προμήθεια 
κυβολίθων

m2 375,00 8,00 3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00
 Φ.Π.Α. 24 % 1.920,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.920,00



3.   Ψηφίζει   και  διαθέτει  σχετική  πίστωση  ποσού  24.800,00  € 
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  σε  βάρος  του  Κ.Α.  70.6662.06  του 
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018   .  Για  την  συγκεκριμένη 
δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθ. 112/2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από 
την  Προϊσταμένη  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  και  θα  αναρτηθεί  στη 
διαύγεια η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης .

3.   H πίστωση  για  την  εν  λόγω  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  έκτακτη 
επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών .
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 20/2018.

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
               Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                          Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 14–02-2018

Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Έγκριση  της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη 
προκήρυξη δημοσίευσης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με 
τίτλο  « Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης  Δήμου Πύδνας Κολινδρού 
»  .
Aριθ. απόφασης  21/2018                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 



5. 
6.
7. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος  το  6ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών έργων ο οποίος θέτει υπόψη των μελών 
τις Ο.Ε. τα παρακάτω  :  

          1. ΓΕΝΙΚΑ

    Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την 
αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 

του Νοεμβρίου έτους 2017 στις  Τ.Κ.  του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Νομού 
Πιερίας.

   Από τις 15-11-2017 έως τις 17-11-2017 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ακραία 
καιρικά  φαινόμενα  σε  όλες  τις  Τοπικές  Κοινότητες  του  Δήμου  μας  (που 

περιελάμβαναν έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) τα οποία δημιούργησαν 
πληθώρα  προβλημάτων  στα  δίκτυα  και  εγκαταστάσεις  ύδρευσης  και 

αποχέτευσης, στο οδικό δίκτυο, στις κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και στα 
περιμετρικά  ρέματα  του  Δήμου  Πύδνας  –  Κολινδρού.  Για  τον  λόγο  αυτό 

εξάλλου  εκδόθηκαν  και  οι  αρ.  πρωτ.:  ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017  και 
ΚΡΞ/499653(3658)24-11-2017  ορθή  επανάληψη  αυτής  αποφάσεις  του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί κήρυξης όλων των Δήμων της Π.Ε. 
Πιερίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων 

καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ).
   Ειδικότερα  αντικείμενο  του  μελετούμενου  έργου  αποτελεί  η  επείγουσα 

αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οδοί και δίκτυα ύδρευσης στην 
Δ.Κ. Κολινδρού και στην Τ.Κ. Σφενδάμης κατά την θεομηνία του περασμένου 

Νοεμβρίου  (καταστροφή οδοστρώματος  και  διαρρήξεις  αγωγών ύδρευσης). 
Στόχος είναι η αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης διατομής Φ200 στην οδό 



Μ. Αλεξάνδρου στον κεντρικό δρόμο του Κολινδρού σε μήκος 315 μέτρων 

περίπου καθώς και η αντικατάσταση 960 μέτρων περίπου αγωγού ύδρευσης 
διατομής Φ63 στον οικισμό της Σφενδάμης στον δρόμο προς τα Αλώνια.

    Στα συγκεκριμένα τμήματα αγωγών παρουσιάστηκαν εκτεταμένες ζημιές 
και  προκρίθηκε  η  λύση  της  αντικατάσταση  τους  με  νέους  αγωγούς 

υψηλότερης αντοχής. Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:
4. Κοπή ασφαλτοτάπητα με ασφαλτοκόπτη.

5. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

6. Καθαίρεση σκυροδεμάτων άοπλων ή οπλισμένων.

7. Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης.

8. Εγκιβωτισμός των αγωγών με άμμο.

9. Επίχωση του ορύγματος με αμμοχάλικο

10. Κατασκευή φρεατίων σε επιλεγμένες θέσεις

11. Επανασύνδεση παροχών ύδρευσης (μόνο στο δίκτυο της Σφενδάμης)

12. Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα

13. Κατασκευή τσιμεντόδρομου στην Σφενδάμη.

         2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. η παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται: 

«Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο 

άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία 
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό.»

2. η  παρ.2  περ.  γ  του  άρθρου  32  του  Ν.  4412/2016 όπου 

προβλέπεται:  «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 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».
3. του άρθρου 72 παρ. 1 δ του Ν. 3852/2010, όπου προβλέπεται η 

Οικονομική  Επιτροπή, εφόσον  συντρέχει  εξαιρετικά  επείγουσα 
περίπτωση  «αποφασίζει  αιτιολογημένα  και  για  τις  περιπτώσεις 

απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,  εκπόνησης 
μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις»

4. Η  αρ.  πρωτ.:  ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 και  η 

ΚΡΞ/499653(3658)24-11-2017  ορθή  επανάληψη αυτής 

αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
5. Το γεγονός η πιο πάνω απόφαση ίσχυε έως 15-01-2018 και η ισχύς 

αυτή παρατάθηκε με την αρ. πρωτ.: ΚΡΞ/24293(146)/15-01-2018 
απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  έως  τις  15-07-
2018.

6. Η αρ.3/2018 μελέτη  της  Δ/νσης  Τ.Υ.  &  Πολ/μίας/ΤΤΕ  του  Δήμου 

Πύδνας – Κολινδρού
7. Η αρ.  30/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η 3/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και καθορίστηκε ο 
τρόπος  ανάθεσης  του  παραπάνω  έργου  με  την  διαδικασία  της 

διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  προκήρυξης 
(εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2/β/γγ του Ν.4412/2016), τους όρους 

τους οποίους θα συντάξει η Οικονομική Επιτροπή.
8. Η ανάγκη υλοποίησης του έργου προς όφελος των πολιτών και του 

δημοσίου συμφέροντος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ                  

1. Την ανάθεση  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΓΩΓΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΠΥΔΝΑΣ  –  ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  συνολικού 
προϋπολογισμού  85.000€ με ΦΠΑ. με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  προκήρυξης  λόγω  έκτακτης  ανάγκης, 
σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 72 παρ.  1δ  Ν.  3852/2010  και  του 

άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016



2. Την αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στην εταιρεία με την 

επωνυμία  Ελευθεροχωρινός  Ηλίας  Ε.Δ.Ε.  ,  με  έδρα  τον  Κολινδρό και  Α.Μ. 
4873

3. Τον καθορισμό των ειδικών όρων της διαδικασίας ανάθεσης ως εξής:
Ειδικοί όροι της διαδικασίας ανάθεσης

1. Στον υποψήφιο ανάδοχο θα σταλεί πρόσκληση, για να υποβάλει μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ  σε  συγκεκριμένη  ημέρα  και  ώρα,  την  προσφορά  του  που  θα 

συνίσταται:
α) Από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα περιέχει:

1.  Εγγύηση  συμμετοχής  ποσού  #1.371,00#ευρώ  (η  οποία  θα  πρέπει  να 
προσκομιστεί στη συνέχεια και σε έντυπη μορφή)

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής (αποδεικτικά μέσα) όπως αναλυτικότερα στην 
πρόσκληση θα ορίζονται.

β) Από τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς που περιέχει την οικονομική 
προσφορά του συστήματος ψηφιακά υπογεγραμμένη.

Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας.

Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την 
Επιτροπή  Διαγωνισμού  η  δε  επικύρωση  και  ανάθεση  θα  γίνει  επίσης  με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η  ανωτέρω  επιτροπή  θα  διενεργήσει  όλα  τα  στάδια  της  διαδικασίας 

(αποσφράγιση  και  έλεγχο  δικαιολογητικών,  τεχνικές  προσφορές,  και  στη 
συνέχεια  αποσφράγιση  και  έλεγχο  οικονομικής  προσφοράς,  εισήγηση  για 

ανάθεση). Τα ανωτέρω στάδια μπορούν να γίνουν όλα την ίδια ημέρα κατά 
την κρίση της επιτροπής.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει 
εγγυητική επιστολή καλής  εκτέλεσης,  σε ποσοστό 5% επί  του συμβατικού 

ποσού πλην Φ.Π.Α.
     Στη  συνέχεια  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής    Επιτροπής  να 
αποφασίσουν σχετικά .
  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις 
σχετικές διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α



a. Την ανάθεση  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  συνολικού 
προϋπολογισμού  85.000€ με  ΦΠΑ.  με  την  διαδικασία  της 

διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  προκήρυξης  λόγω 
έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 

3852/2010 και του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016
b. Την αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στην εταιρεία  με την 

επωνυμία Ελευθεροχωρινός Ηλίας Ε.Δ.Ε. , με έδρα τον Κολινδρό και Α.Μ. 
4873 .

c.   Ψηφίζει   και  διαθέτει  σχετική  πίστωση  ποσού  85.000,00  € 
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  σε  βάρος  του  Κ.Α.  25.7321.06  του 
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018   .  Για  την  συγκεκριμένη 
δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθ. 9/2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από 
την  Προϊσταμένη  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  και  θα  αναρτηθεί  στη 
διαύγεια η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης .

d.   Καθορίζει  και  τους  ειδικούς  όρους  για  τη  διενέργεια  της  απευθείας 
ανάθεσης ως εξής :

14. Ειδικοί όροι της διαδικασίας ανάθεσης  
15. 1.  Στον  υποψήφιο  ανάδοχο  θα  σταλεί  πρόσκληση,  για  να  υποβάλει 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, την προσφορά του 

που θα συνίσταται:
16. α)  Από  τον  φάκελο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής   ο  οποίος  θα 

περιέχει:
17. 1. Εγγύηση συμμετοχής ποσού #1.371,00#ευρώ (η οποία θα πρέπει να 

προσκομιστεί στη συνέχεια και σε έντυπη μορφή)
18. 2. Δικαιολογητικά συμμετοχής (αποδεικτικά μέσα) όπως αναλυτικότερα 

στην πρόσκληση θα ορίζονται.
19. β)  Από  τον  φάκελο  της  οικονομικής  προσφοράς   που  περιέχει  την 

οικονομική προσφορά του συστήματος ψηφιακά υπογεγραμμένη.
20. Σε  περίπτωση  έλλειψης  κάποιων  δικαιολογητικών,  δύναται  να 

προσκομιστούν  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ  ύστερα  από  πρόσκληση  της 
υπηρεσίας.



21. Η παραλαβή,  αποσφράγιση και  αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού η δε επικύρωση και ανάθεση θα γίνει 
επίσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

22. Η ανωτέρω επιτροπή  θα  διενεργήσει  όλα  τα  στάδια  της  διαδικασίας 

(αποσφράγιση και έλεγχο δικαιολογητικών, τεχνικές προσφορές, και στη 

συνέχεια αποσφράγιση και έλεγχο οικονομικής προσφοράς, εισήγηση για 
ανάθεση). Τα ανωτέρω στάδια μπορούν να γίνουν όλα την ίδια ημέρα 

κατά την κρίση της επιτροπής.
23. Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος,  υποχρεούται  να   

προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί 
του συμβατικού ποσού πλην Φ.Π.Α.

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 21/2018.
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
               Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                          Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 14–02-2018

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 



Aριθ. απόφασης  22/2018                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Καθορισμός  όρων  δημοπράτησης  και  ψήφιση  πίστωσης   για  την 
εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  :  «  Αποκατάσταση  ζημιών  και 
καταστροφών  στις  υποδομές  του  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  λόγω 
έντονων χιονοπτώσεων έτους2017 ( Β’ φάση )    » .

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
      Ο Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Ο.Ε.  τον Κ.Α.  30.7331.02  με  τίτλο :  « Αποκατάσταση 
ζημιών  και  καταστροφών  στις  υποδομές  του  Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 ( Β’ φάση ) » 
στον οποίο  έχει  προβλεφθεί  πίστωση  ποσού  92.071,55  € 
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ για την εκτέλεση του παραπάνω έργου για 
το έτος 2018  . Η σχετική πίστωση προέρχεται από έκτακτη επιχορήγηση από 
το Υπουργείο Εσωτερικών . 
      Θα πρέπει η Ο.Ε. να καθορίσει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια 
ανοικτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  με  κριτήριο  κατακύρωσης  της  πλέον 



συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την 
εκτέλεση του ανωτέρω έργου , συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 92.071,55 
€ , την ψήφιση της σχετικής πίστωσης  και τον ορισμό επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού  .
   Το Δ.Σ. με την αριθ. 14/2018  ενέκρινε την αριθ. 2/2018   μελέτη που 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη  Δ.Τ.Υ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού και 
αποφάσισε  την  εκτέλεση του έργου με  τίτλο : « Αποκατάσταση ζημιών 
και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου Πύδνας Κολινδρού λόγω 
έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 ( Β’ φάση ) »  με τη διαδικασία του 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού . Για τη συγκεκριμένη δαπάνη έχει εκδοθεί 
η αριθ. 111/2018  βεβαίωση ύπαρξης   πίστωσης από την   Προϊσταμένη της 
Οικονομικής Υπηρεσίας και   θα αναρτηθεί στη διαύγεια η σχετική απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης  .
        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για τη λήψη 
απόφασης.

Τα  μέλη της  Ο.Ε.  αφού έλαβαν  υπόψη την  εισήγηση  του  Προέδρου  , 
ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη  τους  τις  σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 , του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/τ. 
Α’ /8-8-2016 ) , την αριθ. 2/2018  μελέτη που συντάχθηκε και  θεωρήθηκε 
από τη  Δ.Τ.Υ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού , την αριθ. 14/2018  απόφαση 
του Δ.Σ.  , το ν. 4472/2017 ( ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017 ) 

          Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α

1. Τη  διενέργεια  ανοικτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  με  κριτήριο 
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης 
προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : 
«Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 
2017 ( Β’ φάση ) »  .

2. Ψηφίζει   και  διαθέτει  σχετική  πίστωση  ποσού  92.071,55  € 
συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ σε  βάρος  του  Κ.Α.  30.7331.02  του 
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018  .  Για  την  συγκεκριμένη 
δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθ. 111/2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από 
την  Προϊσταμένη  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  και  θα  αναρτηθεί  στη 
διαύγεια η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης . 

3. Καθορίζει  και  τους  όρους  διενέργειας  του  ανοικτού  μειοδοτικού 
διαγωνισμού οι οποίοι έχουν ως εξής  :

11                                          

2 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  
3 Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
4 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν 

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
5 Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ 

Ε Ρ Γ Ο Υ
11



6

7 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
8

  Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
9
10
11  ανοικτή διαδικασία  για  την επιλογή  αναδόχου  κατασκευής του 

έργου:
12
13 «Αποκατάσταση ζημιών και  καταστροφών στις  υποδομές του Δήμου 

Πύδνας  –  Κολινδρού  λόγω  έντονων  χιονοπτώσεων  έτους  2017  (B’ 
Φάση)»

14
15 Εκτιμώμενης αξίας 74.251,25 Ευρώ
16 (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
17
18 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

19 α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

20



Πίνακας περιεχομένων
                                                                                                                                                                                      ...................................................................................................................................................  1  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                                                                                                                          .............................................................................................  1  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α                                                                                                                    ..................................................................................................  3  

                                                                                                                                                                                      ...................................................................................................................................................  4  

          1. ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                                                           ................................................................................................................................  4  

                                                                                                                                                                                      ...................................................................................................................................................  6  

          1. ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                                                           ................................................................................................................................  7  

                                                                                                                                                                                      ...................................................................................................................................................  9  

          1. ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                                                         ..............................................................................................................................  10  

                                                                                                                                                                                    .................................................................................................................................................  12  

          1. ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                                                         ..............................................................................................................................  12  

         2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ                                                                                                                                                     ...........................................................................................................................  13  

          Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α                                                                                        ..........................................................................  15  

1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄                                                                                                                                                       .............................................................................................................................  18  

21ΆΡΘΡΟ 1:  ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ/ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧΉ/ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ                                                                         ............................................................  18  
24ΆΡΘΡΟ 2:  ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΎΧΗ                                                                                                                 .................................................................................................  18  
25ΆΡΘΡΟ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΟΒΟΛΉ ΦΑΚΈΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ                                                                                                   ...................................................................................  19  
26ΆΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ/ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ/  ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ/     
ΕΝΣΤΆΣΕΙΣ                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................  20  
27ΆΡΘΡΟ 5:  ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΣΤΆΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ –– ΣΕΙΡΆ ΙΣΧΎΟΣ                                                               ....................................................  22  
28ΆΡΘΡΟ 6: ΓΛΏΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ                                                                                                                                      ..................................................................................................................  22  
29ΆΡΘΡΟ 7: ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ                                                                                                                             ...........................................................................................................  22  
30ΆΡΘΡΟ 8: ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ, ΦΌΡΟΙ, ΔΑΣΜΟΊ,  Κ.Λ.Π.- ΠΛΗΡΩΜΉ ΑΝΑΔΌΧΟΥ                                                      ............................................  23  
31ΆΡΘΡΟ 9:  ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ                                                                     ..........................................................  23  
32ΆΡΘΡΟ 10:  ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΝΆΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΈΣΜΕΥΣΗΣ ΠΊΣΤΩΣΗΣ                                                                     .........................................................  23  

2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄                                                                                                                                                        ..............................................................................................................................  25  

33ΆΡΘΡΟ 11:  ΤΊΤΛΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ, ΤΌΠΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΚΑΙ ΟΥΣΙΏΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ                                           ...................................  25  
35ΆΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ                                                                                                                 ................................................................................................  25  
36ΆΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ - ΌΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ                                                                          .............................................................  26  
37ΆΡΘΡΟ 14: ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΝΆΘΕΣΗΣ                                                                                                                                  ...............................................................................................................  26  
38ΆΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΎΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ                                                                                                                                ............................................................................................................  26  
39ΆΡΘΡΟ 16: ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉΣ – ΡΉΤΡΑ ΠΡΌΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΉΣ (ΠΡΙΜ)                                                                   ........................................................  27  
40ΆΡΘΡΟ 17:  ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ                                                                                     ......................................................................  27  
41ΆΡΘΡΟ 17Α: ΈΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ                                                                                                                                ..............................................................................................................  27  
ΆΡΘΡΟ 18: ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΚΑΙ ΏΡΑ  ΛΉΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ-ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗΣ                                         ................................  27  
42ΆΡΘΡΟ 19: ΧΡΌΝΟΣ ΙΣΧΎΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ                                                                                                                        ......................................................................................................  28  
43ΆΡΘΡΟ 20: ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ/ ΔΑΠΆΝΕΣ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗΣ                                                                                                         .........................................................................................  28  

4.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄                                                                                                                                                        ..............................................................................................................................  29  

44ΆΡΘΡΟ 21: ΔΙΚΑΙΟΎΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ                                                                         ............................................................  29  
ΆΡΘΡΟ 22: ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ                                                                                                                           ........................................................................................................  29  
45ΆΡΘΡΟ 23: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΆ ΜΈΣΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ                                                                                           ............................................................................  31  
46ΆΡΘΡΟ 24 :  ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΦΑΚΈΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ                                                                                                         .........................................................................................  34  

5.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄                                                                                                                                                       ..............................................................................................................................  35  

47ΆΡΘΡΟ 25:  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ                                                                                                                                           .......................................................................................................................  35  



48ΆΡΘΡΟ 26 :  ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ                                                                                                                                ............................................................................................................  35  

ΆΡΘΡΟ 4Ο                                                                                                                                                                .....................................................................................................................................  49  

ΆΡΘΡΟ 5Ο                                                                                                                                                                .....................................................................................................................................  49  

ΆΡΘΡΟ 6Ο                                                                                                                                                                .....................................................................................................................................  49  

ΆΡΘΡΟ 7Ο                                                                                                                                                                .....................................................................................................................................  49  

ΆΡΘΡΟ 8Ο                                                                                                                                                                .....................................................................................................................................  49  

ΆΡΘΡΟ 9Ο                                                                                                                                                                .....................................................................................................................................  49  

ΆΡΘΡΟ 10Ο                                                                                                                                                              ...................................................................................................................................  49  

ΆΡΘΡΟ 11Ο                                                                                                                                                              ...................................................................................................................................  50  

ΆΡΘΡΟ 12Ο                                                                                                                                                              ...................................................................................................................................  50  

ΆΡΘΡΟ 15Ο                                                                                                                                                              ...................................................................................................................................  50  

ΆΡΘΡΟ 16Ο                                                                                                                                                              ...................................................................................................................................  50  

ΆΡΘΡΟ 17Ο                                                                                                                                                              ...................................................................................................................................  50  

   Ο ΜΙΣΘΩΤΉΣ ΥΠΟΧΡΕΟΎΤΑΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΏΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΈΛΘΕΙ ΣΤΟΝ ΔΉΜΟ ΝΑ ΔΗΛΏΣΕΙ ΤΟ ΥΔΡΌΜΕΤΡΟ ΣΤΟ 
ΌΝΟΜΆ ΤΟΥ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΉ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΊΝΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ 
ΣΥΜΒΌΛΑΙΟ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΏΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΌΝΟΜΆ. ΤΑ ΈΞΟΔΑ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΕΠΙΒΑΡΎΝΟΥΝ ΤΟΝ 
ΜΙΣΘΩΤΉ.                                                                                                                                                                 .....................................................................................................................................  51  

                                                                                                                                                                                    .................................................................................................................................................  56  

    ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΚΆΛΕΣΕ ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΊΣΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΆ .     .  57  

                                                                                                                                                                                    .................................................................................................................................................  58  

     ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΚΆΛΕΣΕ ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΊΣΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΆ .  59  

                                                                                                                                                                                    .................................................................................................................................................  62  



1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

21 Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 1.1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Οδός : Κ.Καραμανλή 38 
Ταχ.Κωδ. : 603 00 – Αιγίνιο 
Τηλ. : 23533-50123
Telefax : 23530-22990
E-mail : aiginio@otenet.gr
Πληροφορίες: : Δούρος Κωνσταντίνος

1.6 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: o ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
1.7 Φορέας κατασκευής του έργου: o ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
1.8 Προϊσταμένη Αρχή : o ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
1.9 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
1.10 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 

Έργων Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ της ΠΚΜ

22 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα 
νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
23 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα 
Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να 
δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών 
ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο 
των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

24 Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι 
τα ακόλουθα :
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του υποσυστήματος,
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης, 
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
η) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
θ) η τεχνική μελέτη,
ι) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν 
από την αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω



2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα  της  σύμβασης στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί”  της  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  της 
αναθέτουσας αρχής, www.pydnaskolindrou.gr=>Προκηρύξεις.

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15/03/2018 η αναθέτουσα αρχή 
παρέχει  σε  όλους  τους  προσφέροντες  που συμμετέχουν στη διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το 
αργότερο στις 20/03/2018.

25 Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας 
διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για  τη  συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί 
φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής  υπογραφής και  να  εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 
Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') 
«Ρυθμίσεις  τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων  
Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  
επιστημονικών  υπηρεσιών   με   χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 
που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


3.3  Από  τον  προσφέροντα  σημαίνονται,  με  χρήση  του  σχετικού  πεδίου  του 
υποσυστήματος, κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση αυτή,  ο προσφέρων υποβάλει  στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική 
αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά 
όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής 
του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.  

3.4  Στην  περίπτωση  της  υποβολής   στοιχείων  με  χρήση  μορφότυπου  φακέλου 
συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα 
τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία 
με  μορφή  Portable  Document  Format  (PDF)  ή  ως  χωριστό  ηλεκτρονικό  αρχείο 
μορφότυπου  φακέλου  συμπιεσμένων  ηλεκτρονικών  αρχείων  που  να  περιλαμβάνει 
αυτά.

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την 
ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»   είναι  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  24.2  της 
παρούσας  και  υποβάλλονται  από  τον  οικονομικό  φορέα  ηλεκτρονικά  σε  μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από 
τον  ίδιο,  φέρουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως 
άνω  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  προσκομίζεται  υποχρεωτικά  από  τον 
οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε 
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Επισημαίνεται  ότι  η  εν  λόγω  υποχρέωση  δεν  ισχύει  για  τις  εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής  έκδοσης  (π.χ.  εγγυήσεις  του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),  οι  οποίες  φέρουν 
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, 
στον  ηλεκτρονικό  χώρο  «Συνημμένα  Ηλεκτρονικής  Προσφοράς»  και  στον  κατά 
περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF).



δ)  Οι  προσφέροντες  δύνανται  να  προβαίνουν,  μέσω  των  λειτουργιών  του 
υποσυστήματος,  σε  εκτύπωση  ελέγχου  ομαλότητας  των  επιμέρους  ποσοστών 
έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 
95 του ν.4412/2016.

ε) Στη συνέχεια,  οι  προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά 
αρχεία  («εκτυπώσεις»  των  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  και  της  Οικονομικής 
Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία 
αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-
2017  Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. 
Κατά  τη  συστημική  υποβολή  της  προσφοράς  το  υποσύστημα  πραγματοποιεί 
αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση 
με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική 
Προσφορά)  και  εφόσον  οι  έλεγχοι  αυτοί   αποβούν  επιτυχείς  η  προσφορά 
υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το 
υποσύστημα  ενημερώνει  τους  προσφέροντες  με  σχετικό  μήνυμα  σφάλματος  στη 
διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις 
σχετικές ενέργειες διόρθωσης.

στ)  Εφόσον  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  οι  οικονομικοί  όροι  δεν  έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, 
οι  προσφέροντες  επισυνάπτουν  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά 
αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.

ζ)   Από το υποσύστημα εκδίδεται  ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς,  η 
οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.6  Απόσυρση προσφοράς

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα 
τους  προς  την  αναθέτουσα  αρχή,  σε  μορφή  ηλεκτρονικού  αρχείου  Portable 
Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή   με  χρήση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικών 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.  Πιστοποιημένος χρήστης 
της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποδέχεται  το  σχετικό  αίτημα  του  προσφέροντα,  προβαίνει  στην  απόρριψη  της 
σχετικής  ηλεκτρονικής  προσφοράς  στο  υποσύστημα  πριν  την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 
υποβάλει  εκ  νέου  προσφορά  μέσω  του  υποσυστήματος  έως  την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής  των προσφορών.



26 Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών/ Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 
α)  Μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  όπως  ορίζεται  στο 
άρθρο 18 της παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός 
παράγεται από το υποσύστημα. 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του  υποφακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  και  του  υποφακέλου  “Οικονομική 
Προσφορά”. 

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από 
την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  ο  σχετικός  κατάλογος  μειοδοσίας,   προκειμένου  να 
λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο 
της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και 
της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, 
μέσα από το υποσύστημα. 

Για  την  εφαρμογή  του  ελέγχου  ομαλότητας,  χρησιμοποιείται  από  την  Επιτροπή 
Διαγωνισμού  η  μέση  έκπτωση  προσφοράς  (Εμ),  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα 
άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

ε)  Όλες  οι  οικονομικές  προσφορές,  μετά  τις  τυχόν  αναγκαίες  διορθώσεις, 
καταχωρίζονται, κατά τη σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και 
υπογράφεται από τα μέλη της.

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής  του  άρθρου  24.2  της  παρούσας  κατά  τη  σειρά  της  μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι  
δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου 
των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, 
επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  που  αναγράφονται  στις  υποβληθείσες  εγγυητικές 
επιστολές,  προκειμένου  να  διαπιστώσει  την  εγκυρότητά  τους.  Αν  διαπιστωθεί 
πλαστότητα εγγυητικής επιστολής,  ο υποψήφιος αποκλείεται  από τον διαγωνισμό, 



υποβάλλεται  μηνυτήρια  αναφορά στον αρμόδιο  εισαγγελέα και  κινείται  διαδικασία 
πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 
3669/2008.

η)  Η  περιγραφόμενη  διαδικασία  καταχωρείται  στο  πρακτικό  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη 
της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει  τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον 
μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 
υποσυστήματος, προς έγκριση .

θ)  Στη  συνέχεια,  η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  έγκρισης  του 
πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες και  παρέχει  πρόσβαση στα υποβληθέντα 
στοιχεία  των  λοιπών συμμετεχόντων.  Κατά  της  απόφασης  αυτής  χωρεί  ένσταση, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 
(ισότιμες),  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  (προσωρινό)  ανάδοχο  με  κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες  προσφορές.  Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί 
μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ 
Κατακύρωση/ Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί,  στο 
πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις 
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό 
φορέα  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  στην 
αναθέτουσα αρχή.

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει 
ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών από την  κοινοποίηση σχετικής 
ειδοποίησης  σε  αυτόν  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  “Επικοινωνίας”  του 
υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 
εφόσον αιτιολογείται  αυτό επαρκώς και  κατ’  ανώτατο όριο για  δεκαπέντε (15) 
επιπλέον ημέρες.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων  και  δικαιολογητικών,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  υπό  β)  και  γ) 



αναφερόμενα,  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 παρ.  2  του ν.  2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'',  όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι:
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή ανακριβή ή
ii)  αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 
21, 22 και 23 της παρούσας, 

απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  τιμής  τηρουμένης  της  ανωτέρω 
διαδικασίας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με 
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι  οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση 
και  μέχρι  την  ημέρα  της  ειδοποίησης/πρόσκλησης  για  την  προσκόμιση  των 
δικαιολογητικών  κατακύρωσης  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα 
με το άρθρο 15 της παρούσας.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν 
κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης ματαιώνεται.

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, 
μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη 
λήψη απόφασης.

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει,  μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, 
στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών,  σε  κάθε  προσφέροντα  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο, 
σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της 



«Επικοινωνίας»,  και  επιπλέον  αναρτά  τα  Δικαιολογητικά  του  προσωρινού 
αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η 
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση  καλείται 
ο ανάδοχος όπως  προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συμφωνητικού,  θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  ειδικής  ηλεκτρονικής 
πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, 
προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 
λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, 
σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.       

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 
περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

4.3 Ενστάσεις

4.3.1  Ένσταση  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής  υποβάλλεται  εντός 
προθεσμίας  πέντε  (5)  ημερών  από την  κοινοποίηση της  προσβαλλόμενης 
πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.  Η  ένσταση  κατά  της 
διακήρυξης υποβάλλεται   σε προθεσμία που εκτείνεται  μέχρι  το ήμισυ του 
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της 
παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 
οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
4.3.2 Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” 
του  υποσυστήματος.  Η  αναθέτουσα  αρχή  αποφασιζει,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα  και  στο  άρθρο  221  του  ν.  4412/2016,  ύστερα  από  γνώμη  της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος 
και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις 
του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της ένστασης. 
Στην  περίπτωση  της  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης,  η  αναθέτουσα  αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των  προσφορών.  Με  την  άπρακτη  πάροδο  των  ανωτέρω  προθεσμιών 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
4.3.3 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση 
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού  600,00 
ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.



27 Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– 
Σειρά ισχύος

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 
5 άρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016.
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε 
αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω. 

i) Το συμφωνητικό.
ii) Η παρούσα Διακήρυξη.
iii) Η Οικονομική Προσφορά.
iv) Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 
v) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
vi) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
vii) Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
viii) Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 
ix)  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

28 Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε 
περίπτωση  ασυμφωνίας  μεταξύ  των  τμημάτων  των  εγγράφων  της 
σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική  έκδοση.  Τυχόν  ενστάσεις  υποβάλλονται  στην  ελληνική 
γλώσσα. 

6.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 
αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

6.3. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά 
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται  από μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας  στην  οποία  έχει  συνταχθεί  έγγραφο. Επίσης,  γίνονται  υποχρεωτικά 
αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από 
αλλοδαπές  αρχές  και  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με 
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.



29 Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
1. Για  τη  δημοπράτηση  του  έργου,  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  την 

κατασκευή του, εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  των παρακάτω νομοθετημάτων, 
όπως ισχύουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
-  του  ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’  
147),
-  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  
περιορισμών  συμμετοχής  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  σε  δημόσια  
έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α'  143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό  
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  
Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  
Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές  
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
-  του  ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  
Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
-  του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων  
Συμβάσεων…»,
-  του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα  
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της  
παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της  
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων  
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
-  του  ν.  2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση  του  Κώδικα  ∆ιοικητικής  
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
-  του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄  
145 )
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση  
σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
-  της  με  αρ.   117384/26-10-2017    Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης 
( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση  
των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και  
λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση  των  
επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση  
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  



Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του  
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
-  της  με  αρ.  56902/215/19-5-2017 Υπουργικής  Απόφασης (Β’  1924)  
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

7.1. Οι  διατάξεις  του  ν.  2859/2000  (Α’  248)   «Κύρωση  Κώδικα  Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας».

7.2. Οι  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω διατάξεων  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις, 
καθώς  και  λοιπές  διατάξεις  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα 
οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  καθώς και  το  σύνολο  των 
διατάξεων του ασφαλιστικού,  εργατικού,  περιβαλλοντικού και  φορολογικού 
δικαίου και  γενικότερα  κάθε  διάταξη  (Νόμος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και  ερμηνευτική 
εγκύκλιος  που διέπει  την  ανάθεση και  εκτέλεση  του έργου της  παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

7.3. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν 
των  όσων  ήδη  προβλέπονται  ρητώς  στο  κείμενο  της  πρότυπης 
διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 
εφόσον  είναι  απόλυτα  συμβατές  με  την  ισχύουσα  κάθε  φορά 
νομοθεσία.

30 Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή 
Αναδόχου

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 
0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών (Β' 2235).  

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από 
φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 
και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού 
τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

31 Άρθρο  9:   Συμπλήρωση  –  αποσαφήνιση  πληροφοριών  και 
δικαιολογητικών

 
Η αναθέτουσα αρχή,  ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 
13  παρ.  3  περ.  γ’  &  ‘δ  της  με.  αρ.117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.),  μπορεί,  κατά  τη 



διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονομικούς φορείς, μέσω 
της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να συμπληρώσουν ή 
να  διευκρινίσουν τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβάλει, 
συμπεριλαμβανομένης  και  της  οικονομικής  τους  προσφοράς,  μέσα  σε  εύλογη 
προθεσμία,  η οποία δεν μπορεί  να είναι  μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης,  σύμφωνα  με  τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και 
του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή/και την Επιτροπή 
Διαγωνισμού,  κατά περίπτωση (πρβλ.  άρθρο 13 παρ.  3  περ.  γ’  & ‘δ  της με.  αρ. 
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)., δεν λαμβάνεται υπόψη.

32 Άρθρο  10:   Απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  -  Έγκριση  δέσμευσης 
πίστωσης

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  1944/22-
02-2018 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό  έτος  2018  και  με  αρ.   111/2018   καταχώρηση  στο  βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός 
της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη 
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).



2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

33 Άρθρο 11:   Τίτλος,  προϋπολογισμός,  τόπος,  περιγραφή και  ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του έργου

Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι: 
34 «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου 

Πύδνας  –  Κολινδρού  λόγω  έντονων  χιονοπτώσεων  έτους  2017  (B’ 
Φάση)»

7.2 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 92.071,55 
Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 54.717,20€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 9.849,10€

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
9.684,95€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 

παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 
ΦΠΑ 24%: 17.820,30€

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 
4412/2016: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.

7.3        Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Δ.Ε. Δήμου Πυδνας – Κολινδρού σύμφωνα με την αρ.2/2018 μελέτη.

7.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Η παρούσα αρ.2/2018 μελέτη αφορά στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν 
για  την  αποκατάσταση  ζημιών  που  προκλήθηκαν  από  τα  έντονα  καιρικά 
φαινόμενα του Ιανουαρίου έτους 2017 στις Τ.Κ. του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού 
Νομού Πιερίας. Το έργο έχει σκοπό αποκαταστήσει τις προκληθείσες ζημιές και 
να  κάνει  λειτουργικές  τις  υποδομές  που  πλήγησαν.  Συγκεκριμένα,  θα  γίνει 
κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα που απαιτούνται 
λόγω  κατολισθήσεων  που  σημειώθηκαν  στις  Τ.Κ.  του  Δήμου  Πύδνας-
Κολινδρού, κατασκευή κρασπέδων για την ομαλή απορροή των υδάτων και την 
προστασία  των  οικιών  από  όμβρια  ύδατα,  κατασκευή  κτιρίου  για 
οστεοφυλάκιο/εκκλησάκι  σε  κοιμητήρια,  καθώς  και  ασφαλτοστρώσεις  σε 
δρόμους  που  έχει  σημειωθεί  διάρρηξη,  αποκόλληση  και  καταστροφή  του 
οδοστρώματος.

Επισημαίνεται ότι,  το  φυσικό  και  οικονομικό  αντικείμενο  των 
δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει  να  μεταβάλλεται  ουσιωδώς  κατά  τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 



132  ν.  4412/2016.  Δυνατότητα  μεταβολής  υφίσταται,  μόνο  υπό  τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους 
και περιορισμούς:
11. Δεν  τροποποιείται  το  «βασικό  σχέδιο»  της  προκήρυξης,  ούτε  οι 

προδιαγραφές  του  έργου,  όπως  περιγράφονται  στα  συμβατικά  τεύχη, 
ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

12. Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
13. Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν 

στην αρχική σύμβαση. 
14. Δεν  υπερβαίνει  η  δαπάνη  αυτή,  κατά  τον  τελικό  εγκεκριμένο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%)  της  συμβατικής  δαπάνης  ομάδας  εργασιών  του  έργου  ούτε, 
αθροιστικά,  ποσοστό δέκα τοις  εκατό  (10%) της  δαπάνης της  αρχικής 
αξίας  σύμβασης  χωρίς  Φ.Π.Α.,  αναθεώρηση  τιμών  και  απρόβλεπτες 
δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο 
οι  μεταφορές  δαπάνης  από  μία  ομάδα  εργασιών  σε  άλλη.
Τα  ποσά  που  εξοικονομούνται,  εφόσον  υπερβαίνουν  τα  ανωτέρω όρια 
(20% ή  και  10%),  μειώνουν  ισόποσα  τη  δαπάνη  της  αξίας  σύμβασης 
χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των 
«επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη 
του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.
Ο  προϋπολογισμός  των  έργων  στα  οποία  εφαρμόζεται  η  παράγραφος 
αυτή αναλύεται σε Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες 
που  υπάγονται  σε  ενιαία  υποσύνολα  του  τεχνικού  αντικειμένου  των 
έργων,  έχουν  παρόμοιο  τρόπο  κατασκευής  και  επιδέχονται  το  ίδιο 
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών  και  Μεταφορών,  η  οποία  μετά  την  έκδοσή  της  θα  έχει 
εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών 
ανά κατηγορία έργων.

35 Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

3.
36 Άρθρο  13:  Διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  -  Όροι  υποβολής 

προσφορών

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή 
διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις 
προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και 

υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του 
ν. 4412/2016 . 



13.3 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 

13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της 
σύμβασης.

37 Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

38 Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της 
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.486,00 €. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση 
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία : 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου προς 
τον οποίο απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 
της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και 
την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 



ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται. 
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, 
εφόσον υπάρχουν).

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 23/10/2018, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν 
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής.

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου 
του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων 
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις 
περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη 
του ποσού της εγγυήσεως.

15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την 
προσκόμιση της εγγύησης

καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016.

39 Άρθρο  16:  Χορήγηση  Προκαταβολής  –  Ρήτρα  πρόσθετης  καταβολής 
(Πριμ)

16.1 Δεν προβλέπεται

40 Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, 
χωρίς  Φ.Π.Α. και  κατατίθεται  πριν  ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει  στην περίπτωση παράβασης των 
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  το  άρθρο  132  ν. 
4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης χωρίς ΦΠΑ.



Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά και  χωρίς 
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση 
της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ  του  κυρίου  του  έργου,  με 
αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 
ιδίως  μετά την οριστικοποίηση της  έκπτωσης του αναδόχου.  Η ένσταση 
του  αναδόχου  κατά  της  αποφάσεως  δεν  αναστέλλει  την  είσπραξη  του 
ποσού της εγγυήσεως.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης . 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Δεν απαιτείται
41 Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και 
Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που  λήγουν  κατά  τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα.

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού 
φορέα/ αναδόχου από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 
παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί 
σε  μία  από  τις  επίσημες  γλώσσες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  αλλά  θα 
συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα 
και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας.
Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν 
εκδώσει  τις  εγγυητικές  επιστολές,  προκειμένου  να  διαπιστώσει  την 
εγκυρότητά τους. 

Άρθρο  18:  Ημερομηνία  και  ώρα   λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των 
προσφορών-αποσφράγισης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 23η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. 



Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών 
ορίζεται η, 29η Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Αν,  για  λόγους  ανωτέρας  βίας  ή  για  τεχνικούς  λόγους  δεν  διενεργηθεί  η 
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει 
υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 
αντίστοιχα  μετατίθενται  σε  οποιαδήποτε  άλλη  ημέρα,  με  απόφαση  της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται   στους προσφέροντες, 
μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει,  καθώς και στον  ειδικό,  δημόσια 
προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης 
www.promitheus.gov.gr   του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 
καταστεί  δυνατή  η  αποσφράγιση  των  προσφορών  ή  δεν  υποβληθούν 
προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 
42 Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 
κατά  τη  διάταξη  του  άρθρου  97  του  ν.  4412/2016,  για  διάστημα  έξι  (6) 
μηνών,  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των 
προσφορών.
Η αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της 
προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής.
43 Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1.  Η προκήρυξη σύμβασης και  η  παρούσα Διακήρυξη θα δημοσιευθεί  στο 
ΚΗΜΔΗΣ.
2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

(www.pydnaskolindrou.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα 
“Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της 
προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν 
τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα  έξοδα  δημοσιεύσεων  των  τυχόν  προηγούμενων  διαγωνισμών  για  την 
ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του 
νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από 
τις πιστώσεις του έργου.

http://www.promitheus.gov.gr/


4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε 
προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του 
άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του 
άρθρου 22 της παρούσας.

44 Άρθρο  21:  Δικαιούμενοι  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης 

21. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στον Τομέα των Δημοσίων Έργων για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 
και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η 
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι  μεμονωμένοι  προσφέροντες  πρέπει  να  ικανοποιούν  όλα  τα  κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση 
των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε 
μέλος της ένωσης. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κάθε  προσφέρων  αποκλείεται από τη  συμμετοχή σε  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται  περί 
ένωσης  οικονομικών  φορέων)  ένας  από  τους  λόγους  των  παρακάτω 
περιπτώσεων:

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους:



α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου  εγκλήματος(ΕΕ  L  300  της 
11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της 
καταπολέμησης  της  διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του 
οικονομικού φορέα,

γ)  απάτη, κατά  την  έννοια  του  άρθρου 1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 
3  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) 
ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης  εγκλήματος,  όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  όπως αυτές ορίζονται  στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων, όπως 
ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1),  η  οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται  επίσης όταν το πρόσωπο εις  βάρος του 
οποίου  εκδόθηκε   αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του 
διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού 
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.



Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  προσωπικών 
εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  τους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις  περιπτώσεις  των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
στην καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ή  την 
εθνική  νομοθεσία  ή/και  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα 
κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή  των  προστίμων,  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την 
καταβολή τους.

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 
ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 
αα) τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες 
προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες  ελέγχους,  ή  ββ)  δύο  (2) 
πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη  εργασία,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  δύο  (2)  διενεργηθέντες 
ελέγχους. 
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ. 

22.Α.3. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις:

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016,                   



(β)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε 
διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης ή  τελεί  υπό  αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του 
δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,  προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο 
οποίος  βρίσκεται  σε  μια  εκ  των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην 
παραπάνω  περίπτωση,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει 
αποδείξει  ότι  ο  εν  λόγω φορέας  είναι  σε  θέση να  εκτελέσει  τη  σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός  φορέας  συνήψε συμφωνίες  με  άλλους οικονομικούς  φορείς  με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 
24 του ν.  4412/2016 δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά με  άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη 
συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει  επιδείξει  σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή  άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατ’  εφαρμογή  του  άρθρου  23  της 
παρούσας, 

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει 
εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του.



22.Α.4.  Η αναθέτουσα  αρχή  αποκλείει  οικονομικό  φορέα  σε  οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν 
αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 
παραγράφων. 

Εάν  η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη 
απόφαση, στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή 
ανέρχεται  σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.3 
στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

22.Α.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει  σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται  στις  παραγράφους  22.Α.1,  22.Α.2α  και  22.Α.3  μπορεί  να 
προσκομίζει  στοιχεία  προκειμένου  να  αποδείξει  ότι  τα  μέτρα  που  έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με 
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που 
έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

22.Α.6. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των 
επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο  εκδίδεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 
απόφαση  του  άρθρου  74  του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β.  Καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής 
δραστηριότητας

Όσον  αφορά  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής 
δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο 



σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 
Νομαρχιακά  Μητρώα  στην  κατηγορία/-ιες  έργου  του  άρθρου  21  της 
παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στα  Μητρώα  του 
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν 
θα  πρέπει  να  υπερβαίνουν  τα  ανώτατα  επιτρεπτά  όρια  ανεκτέλεστου 
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων,  σύμφωνα με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα 
στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων 
αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

• είτε  από  τη  βεβαίωση  εγγραφής  στο  Μ.Ε.Ε.Π,  η  οποία  αποτελεί 
τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει 

• είτε,  στην  περίπτωση  που  οι  απαιτήσεις  του  άρθρου  22.Δ  δεν 
καλύπτονται   από  τη  βεβαίωση  εγγραφής,  με  την  υποβολή  ενός  ή 
περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος 
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ανάλογα με την τιθέμενη στο 
άρθρο 22.Δ απαίτηση.

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την 
απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να 
προσκομίζονται   ένα  ή  περισσότερα  από  τα  αποδεικτικά  μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια 
του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και 
στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .

(γ)  Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  που  δεν  είναι  εγγεγραμμένοι  σε 
επίσημους  καταλόγους  ή  διαθέτουν  πιστοποιητικό  από  οργανισμούς 
πιστοποίησης  κατά  τα  ανωτέρω, υποβάλλουν ως  δικαιολογητικά  ένα  ή 



περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Δεν απαιτείται

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
και  τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και  επαγγελματική ικανότητα,  ένας 
οικονομικός  φορέας  μπορεί,  να  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων, 
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της 
παρούσας, εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί  
ο  προσφέρων,  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  και  εάν  συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά 
τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος 
ΧΙΙ  του  Προσαρτήματος  Α  ν.  4412/2016  ή  με  την  σχετική  επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον 
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια,  ο  οικονομικός  φορέας  και  αυτοί  οι  φορείς  είναι  από  κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται 
στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα 
κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια 
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

45 Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι  οικονομικοί  φορείς υποβάλλουν το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 
του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως  προκαταρκτική  απόδειξη προς 
αντικατάσταση  των  πιστοποιητικών  που  εκδίδουν  δημόσιες  αρχές  ή  τρίτα 
μέρη,  επιβεβαιώνοντας  ότι  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  πληροί  τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα 
με το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας.



Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να 
ζητηθεί  από  τους  προσφέροντες  να  υποβάλλουν  όλα  ή  ορισμένα 
δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας.
Κατά  την  υποβολή  του  ΤΕΥΔ,  είναι  δυνατή,  με  μόνη  την  υπογραφή  του  κατά 
περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα,  η  προκαταρκτική  απόδειξη  των 
λόγων  αποκλεισμού  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  22.Α.1  της  παρούσας,  για  το 
σύνολο  των  φυσικών προσώπων που είναι  μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού  ή 
εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή 
ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο 
νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το 
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για 
διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για  τη  συγκεκριμένη  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης.

Στην  περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας  δηλώνει  στο  Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, 
υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός 
ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το 
ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.

23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)
Το  δικαίωμα  συμμετοχής  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις  συμμετοχής,  όπως 
ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή 
της  προσφοράς,  κατά  την  υποβολή των δικαιολογητικών,  σύμφωνα με  το 
άρθρο 4.2 (α εως δ) και  κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της 
παρούσας, οι  φορείς  στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται  ο προσφέρων 
οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών,  υποχρεούνται  στην  υποβολή  των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).
Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν  φορέα  στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  των 
παραγράφων 1, 2, 2α και 3  του άρθρου 22 Α. 



Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή 
άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη 
δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα  πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες 
απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα  αρχή  που  έχει  αναθέσει  τη  σύμβαση  διαθέτει  ήδη  τα 
δικαιολογητικά αυτά.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
22 Α.  
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την 
αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας:
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του  άρθρου 
22Α  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει   αντίστοιχα  τα  παρακάτω 
δικαιολογητικά:     
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα 
του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα 
των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι 
έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην 
καταβολή  φόρων  (φορολογική  ενημερότητα)  και  στην  καταβολή  των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία 
αντίστοιχα. 
Για  τους  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  ή  εκτελούν  έργα  στην 
Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι 
16 φορολογική  ενημερότητα  που  εκδίδεται  από  το  Υπουργείο 
Οικονομικών  (αρμόδια  Δ.Ο.Υ)  για  τον  οικονομικό  φορέα  και  για  τις 
κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 
Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι 
δεν  έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα.  Σε περίπτωση που 
έχουν  τέτοια  υποχρέωση  θα  υποβάλλουν  σχετικό  αποδεικτικό  της  οικείας 
Δ.Ο.Υ.
17 ασφαλιστική  ενημερότητα  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο 
ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές 



υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα 
που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που 
έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  αποδεικτικό  ασφαλιστικής 
ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του 
ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της 
προσφέρουσας  εταιρίας,  αποδεικτικά  ασφαλιστικής  ενημερότητας   των 
φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι 
αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν 
τα  άνω  αποδεικτικά,  υποβάλλουν  υπεύθυνη  δήλωση  περί  του  ότι  δεν 
απασχολούν  προσωπικό,  για  το  οποίο  υπάρχει  υποχρέωση  ασφάλισης  σε 
ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.  Αν απασχολούν τέτοιο  προσωπικό, 
πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
(ββ)  για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: 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. 
(γ)  για  την  παράγραφο  Α.3(β)  του  άρθρου  22: πιστοποιητικό  που 
εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 
εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , 
πτωχευτικό  συμβιβασμό,  αναγκαστική  διαχείριση,  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε 
διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με 
τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε φορά ισχύουν.  Ειδικά  η μη  αναστολή των 
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και 
(γ)  πιστοποιητικά  ή  όπου  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις 
περιπτώσεις  υπό  1 και  2 και  4 (β)  του άρθρου 22 Α.,  το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής 
αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού 
οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση 
στην οποία  αναφέρεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  πιστοποιητικά της  παρούσας 



παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 
υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 
(ε)  Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  Α.3  του  άρθρου  22, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. 
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22, για τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται 
πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και  φορείς  (ΤΕΕ, 
ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση 
του  Μ.Ε.Κ.  που  στελεχώνουν  την  εργοληπτική  επιχείρηση,  δεν  έχουν 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α)  Όσον  αφορά  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής 
δραστηριότητας,  οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα 
υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες Α1 και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 και άνω για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ έργα
(β)  Οι  προσφέροντες που είναι  εγκατεστημένοι   σε λοιπά κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  τις  δηλώσεις  και  πιστοποιητικά  που 
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ)  Οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  του 
Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν 
υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό  ανάθεση  δημόσια 
σύμβαση  καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές 
σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση  Προσαρτήματος  I  της  ως  άνω 
Συμφωνίας,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,   προσκομίζουν 
πιστοποιητικό  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου.  Στην 
περίπτωση  που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής 
αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός  φορέας  ότι  δεν  τηρείται  τέτοιο  μητρώο  και  ότι  ασκεί  τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
23.5.  Δικαιολογητικά  Οικονομικής  και  Χρηματοοικονομικής 

Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  των  οικονομικών  φορέων 
αποδεικνύεται: 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ:



• είτε  από  τη  βεβαίωση  εγγραφής  στο  Μ.Ε.Ε.Π,  η  οποία  αποτελεί 
τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει 

• είτε,  στην  περίπτωση  που  οι  απαιτήσεις  του  άρθρου  22.Γ  δεν 
καλύπτονται   από  τη  βεβαίωση  εγγραφής,  με  την  υποβολή  ενός  ή 
περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι 
του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την 
απόδειξη  μόνο  ορισμένων  απαιτήσεων  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής 
επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων 
μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται  στο  Μέρος  Ι  του  Παραρτήματος  ΧΙΙ  του  ν.  4412/2016  , 
ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση.
Ειδικά,  για  την απόδειξη  της  απαίτησης της  μη υπέρβασης των ανώτατων 
επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:

• με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή
• με  την  υποβολή  υπεύθυνης  δήλωσης  του  προσωρινού 

αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση 
έργων  (είτε  ως  μεμονωμένος  ανάδοχος  είτε  στο  πλαίσιο 
κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο  ανά  έργο  και  το  συνολικό  ανεκτέλεστο,  για  τις 
εργοληπτικές  επιχειρήσεις  που  δεν  διαθέτουν  ενημερότητα 
πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια 
του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις  αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται  από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και 
στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .

(γ)  Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  που  δεν  είναι  εγγεγραμμένοι  σε 
επίσημους  καταλόγους  ή  διαθέτουν  πιστοποιητικό  από  οργανισμούς 
πιστοποίησης  κατά  τα  ανωτέρω,  υποβάλλουν  ως  δικαιολογητικά  ένα  ή 
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6.  Δικαιολογητικά Τεχνικής και  Επαγγελματικής Ικανότητας του 
άρθρου 22.Δ 
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων 

αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

• είτε  από  τη  βεβαίωση  εγγραφής  στο  Μ.Ε.Ε.Π,  η  οποία  αποτελεί 
τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει 



• είτε,  στην  περίπτωση  που  οι  απαιτήσεις  του  άρθρου  22.Δ  δεν 
καλύπτονται   από  τη  βεβαίωση  εγγραφής,  με  την  υποβολή  ενός  ή 
περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος 
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016  ανάλογα με την τιθέμενη στο 
άρθρο 22.Δ απαίτηση.

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την 
απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να 
προσκομίζονται   ένα  ή  περισσότερα  από  τα  αποδεικτικά  μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια 
του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και 
στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .

(γ)  Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  που  δεν  είναι  εγγεγραμμένοι  σε 
επίσημους  καταλόγους  ή  διαθέτουν  πιστοποιητικό  από  οργανισμούς 
πιστοποίησης  κατά  τα  ανωτέρω, υποβάλλουν ως  δικαιολογητικά  ένα  ή 
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ 
του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

23.7.  Σχετικά  με  τον  έλεγχο  νομιμοποίησης  του  προσωρινού 
αναδόχου:

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο 
“Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 
οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου.
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν 
δημοσιευτεί  όλες  οι  μέχρι  σήμερα  τροποποιήσεις  αυτού  ή 
επικυρωμένο  αντίγραφο  κωδικοποιημένου  καταστατικού  (εφόσον 
υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του 
νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο 
μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται 
από  το  καταστατικό  του  υποψηφίου  αναδόχου)  για  υπογραφή και 
υποβολή  προσφοράς  σε  περίπτωση  που  δεν  υπογράφει  ο  ίδιος  ο 
νόμιμος  εκπρόσωπος  του  φορέα  την  προσφορά  και  τα  λοιπά 
απαιτούμενα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  και  ορίζεται  συγκεκριμένο 
άτομο, 
5.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί 
τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο 



πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  τρείς  (3)  μήνες  πριν  από  την 
ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή 
φωτοαντίγραφο  επικυρωμένου,  από  δικηγόρο,  κωδικοποιημένου 
καταστατικού, εφόσον υπάρχει.
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των 
τροποποιήσεων του καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
σύστασής  τους  εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της 
χώρας  που  είναι  εγκατεστημένα,  από  την  οποία  και  εκδίδεται  το 
σχετικό πιστοποιητικό.

23.7. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 
VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να  υποβάλλουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων 
έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή 
η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό 
πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον 
υποβάλλουν «Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών:
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά 
μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα 
ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την 
Ενημερότητα Πτυχίου. 
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της 
παρούσας.
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 
23.3.(γ) της παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως 
(όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο 
αποκλεισμού του άρθρου 22. Α.3. (θ).
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.



Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, 
προσκομίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα 
Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα 
είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει 
επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα 
στελέχη αυτά. 

23.8. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες 
άλλων φορέων (δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  σχετικού συμφωνητικού των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

46 Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η  προσφορά  των  διαγωνιζομένων  περιλαμβάνει  τους  ακόλουθους 
ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:

24.2 Ο  ηλεκτρονικός  υποφάκελος  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  πρέπει,  επί 
ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά 
υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού 
συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.  

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

47 Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το 
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
25.2. Η  τήρηση  των  υποχρεώσεων  της  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.



25.3 Η αναθέτουσα αρχή:
α)  επαληθεύει  υποχρεωτικά  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  του 
άρθρου  22  Α  της  παρούσας  για  τους  υπεργολάβους  και  ότι  διαθέτουν  τα 
αντίστοιχα  προσόντα  για  την  εκτέλεση  του  έργου  που  αναλαμβάνουν 
σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την 
εκτέλεση του  έργου  που  αναλαμβάνει  σύμφωνα  με  το  άρθρο  165  του  ν. 
4412/2016.
48 Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με 
την αριθμ. 14/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 22/2018.

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
               Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                          Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 14–02-2018

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
Aριθ. απόφασης  23/2018                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έγκριση  ή  μη  του  Πρακτικού  Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών  της 
Επιτροπής Διαγωνισμών για την εργασία  με τίτλο : « Εργασίες με 
μηχανήματα Δήμου Πύδνας Κολινδρού » .
      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .



       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
           Ο Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και 
εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα 
παρακάτω : 
 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, 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. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και 
την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη 

της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»
  Βάσει της 124/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 
του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  εργασία  με  τίτλο  :  « Εργασίες  με 
μηχανήματα Δήμου Πύδνας Κολινδρού », εκδόθηκε από το Δήμαρχο η 
προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ 
17PROC002203594) .
  Ο  διαγωνισμός  πραγματοποιήθηκε  στις  28/11/2017  και  έλαβαν    μέρος 

συνολικά δύο ( 2 ) συμμετέχοντες από τους οποίους έγιναν δεκτοί και οι δύο , 
όπως  αναφέρεται  στο  από  28-11-2017  πρακτικό  διαγωνισμού   που 

συντάχθηκε  από την αρμόδια επιτροπή  .



  Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 

117/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 28-
11-2017  πρακτικό  αξιολόγησης  προς  την  οικονομική  επιτροπή  για  την 

ανάδειξη  της  Δένης  Αθανασίος  &  Σια  Ε.Ε.  ,  με  έδρα  το  Αιγίνιο   ως 
προσωρινού αναδόχου για τα παρακάτω :

1. Ισοπεδωτής  (  grader )  ισχύος  190  ΗΡ  και  άνω ,  τιμή  47.120,00  € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

  Επίσης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθ. 117/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 

28-11-2017  πρακτικό  αξιολόγησης  προς  την  οικονομική  επιτροπή  για  την 
ανάδειξη του  Ελευθεροχωρινού Σ. Ηλία  , με έδρα τον Κολινδρό    ως 

προσωρινού αναδόχου για τα παρακάτω :
1. Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος ισχύος 150ΗΡ και άνω , τιμή 17.484,00 

€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
2. Εκσκαφέας ελαστιχοφόρος ισχύος 120ΗΡ και άνω , τιμή 1.178,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
3. Φορτωτής ελαστιχοφόρος ισχύος 140ΗΡ και άνω , τιμή 4.662,40 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
   Με  την  υπ΄  αριθ.  138/2017 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής 

εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρία 
με  την  επωνυμία  Δένης  Αθανάσιος  &  Σια  Ε.Ε.  και  ο  Ε.Δ.Ε. 
Ελευθεροχωρινός  Ηλίας κλήθηκαν  με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ  222/09-01-
2018  πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου   να προσκομίσει 

σε  σφραγισμένο  φάκελο,  εντός  20  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της 
πρόσκλησης  τα  προβλεπόμενα  από  το  άρθρο  16/παρ.2  της  διακήρυξης 

δικαιολογητικά κατακύρωσης.
  Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους  την 

09-01-2018 . 
 Ο  προσωρινός  ανάδοχος  με  την  επωνυμία  Δένης  Αθανάσιος  &  Σια  Ε.Ε. 

κατέθεσε  στην  υπηρεσία  το  σφραγισμένο  φάκελο  δικαιολογητικών 
εμπροθέσμως.



 Επίσης  ο  προσωρινός  ανάδοχος  με  την  επωνυμία  Ελευθεροχωρινός  Ηλίας 

Ε.Δ.Ε.  κατέθεσε  στην  υπηρεσία  το  σφραγισμένο  φάκελο  δικαιολογητικών 
εμπροθέσμως .

    Η  Επιτροπή  διαγωνισμού  με  το  από  30-01-2018 πρακτικό  αφού 
προχώρησε σε έλεγχο των δικαιολογητικών , διαπίστωσε την πληρότητά τους 

και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία με την επωνυμία 
Δένης Αθανάσιος & Σια Ε.Ε.  και στον  Ε.Δ.Ε Ελεθερεχωρινό Ηλία του 
Σωτηρίου .
Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  η 

Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ. 13443/01-11-2017 διακήρυξης
3) το από 30-01-2018  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) Την υπ’ αριθ.  58/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5)  Τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της 

ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)  ανάληψης υποχρέωσης,  για  την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 

4  του  ΠΔ 80/2016  και  τη  δέσμευση στα  οικείο  Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 58

6) τα στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1 . Την έγκριση του από 30-01-2018  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
ως έχει . 

2. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο : 

«  Εργασίες  με  μηχανήματα  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  »  όπως 

παρακάτω  : 
A) στην  Δένης  Αθανάσιος  &  Σια  Ε.Ε.   με  έδρα  το  Αιγίνιο  ως 

αναδόχου για τα παρακάτω :

• Ισοπεδωτής ( grader ) ισχύος 190 ΗΡ και άνω , τιμή 47.120,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 



B) στoν  Ελευθεροχωρινό  Ηλία  του  Σωτηρίου   με  έδρα  τον 

Κολινδρό ως αναδόχου για τα παρακάτω :

• Εκσκαφέας  ερπυστριοφόρος  ισχύος  150ΗΡ  και  άνω  ,  τιμή 

17.484,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

• Εκσκαφέας ελαστιχοφόρος ισχύος 120ΗΡ και άνω , τιμή 1.178,00 

€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

• Φορτωτής ελαστιχοφόρος ισχύος 140ΗΡ και άνω , τιμή 4.662,40 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
3. Η σχετική πίστωση ποσού 70.444,40 € σε βάρος του Κ.Α 30.6262.07 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 , έχει ψηφιστεί με την 
αριθ. 7/2018 απόφαση της Ο.Ε.   .

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 23/2018.
        Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                                                             Υπογραφές                      Τα Μέλη

                                                      Αιγίνιο 14– 02– 2018    
                 Ο Πρόεδρος 
      
            Ευάγγελος Β. Λαγδάρης              

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  24/2018                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έγκριση  ή  μη  του  Πρακτικού  αποσφράγισης  δικαιολογητικών  της 
Επιτροπής  Διαγωνισμών για  την  εργασία   με  τίτλο  :  «  Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού / μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων  έτους 
2018 » .
      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ



1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
  Ο   Πρόεδρος    κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Ο.Ε.  και 
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα 
παρακάτω : 
 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, 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. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και 
την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη 

της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»
Βάσει της  123/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  με τίτλο :  « Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού  εξοπλισμού  αντλιοστασίων  για  το 
έτος 2018 », εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η 

οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 17PROC002203532) .
  Ο  διαγωνισμός  πραγματοποιήθηκε  στις  23/11/2017  και  έλαβε    μέρος 

συνολικά δύο  ( 2 ) συμμετέχοντες , από τους οποίους έγιναν δεκτός ο ένας  (  
1  )   ,  όπως αναφέρεται  στο από 23-11-2017 πρακτικό  διαγωνισμού  που 

συντάχθηκε  από την αρμόδια επιτροπή  .
  Η προσφορά της εταιρίας με την επωνυμία ΥΔΡΕΜΠΟΡΙΑ Ι.Κ.Ε. δεν έγινε 

αποδεκτή  δεν  διέθετε  τα  απαραίτητα  πιστοποιητικά  συμμόρφωσης  με  τα 
πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που απαιτούνται από το 



άρθρο 2.2.7 της διακήρυξης (  ISO9001:2008 ,  ISO 14001: 2004 &  OHSAS 

18001 : 2007 ) .
  Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 

117/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 23-
11-2017  πρακτικό  αξιολόγησης  προς  την  οικονομική  επιτροπή  για  την 

ανάδειξη  της  Πολυζώης  Νίκος  Α.Ε.  ,  με  έδρα  τη  Θεσσαλονίκη   ως 
προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με προσφερόμενη τιμή το   ποσό των 

70.345,45 € συμπεριλαμβανομένου   του   ΦΠΑ 24 % .
   Με  την  υπ΄  αριθ.  139/2017 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής 

εγκρίθηκε  το  ανωτέρω  πρακτικό.  Σε  συνέχεια  της  απόφασης  αυτής  ,  η 
εταιρεία με την επωνυμία  Πολυζώης Νίκος Α.Ε.   κλήθηκε με την υπ’ αριθ. 

πρωτ 221/09-01-2018 πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου 
να  προσκομίσει   σε  σφραγισμένο  φάκελο,  εντός  20  ημερών  από  την 

κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  τα  προβλεπόμενα  από  την  διακήρυξη 
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

  Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο  στις  09-
01-2017 .  Ο  προσωρινός  ανάδοχος   κατέθεσε  στην  υπηρεσία  το 

σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών εμπροθέσμως.
 Η Επιτροπή διαγωνισμού με το από 25-01-2018 πρακτικό αφού προχώρησε 

σε αποσφράγιση των  φακέλων  δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο 
τους,  διαπίστωσε  την  πληρότητά  τους  και  πρότεινε  την  κατακύρωση  του 

διαγωνισμού  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  Πολυζώης  Νίκος  Α.Ε.  και  με 
προσφερόμενη τιμή το ποσό των 70.345,45 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

.
Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  η 

Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ. 13444/01-11-2017 διακήρυξης
3) το από 25-01-2018  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) Την υπ’ αριθ.  57/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης



5)  Τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της 

ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)  ανάληψης υποχρέωσης,  για  την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 

4  του  ΠΔ 80/2016  και  τη  δέσμευση στα  οικείο  Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 57

6) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
1 . Την έγκριση του από 25-01-2018  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 

ως έχει . 
2.   Την  κατακύρωση  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με 

τίτλο :  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού / μηχανολογικού εξοπλισμού 
αντλιοστασίων  έτους 2018» στην εταιρεία με την επωνυμία Πολυζώης 

Νίκος  Α.Ε.  και  με  προσφερόμενη  τιμή  το  ποσό  των  70.345,45  € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

3. Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης πραγματοποιήθηκε με την αριθ. 7/2018 
απόφαση της Ο.Ε. σε βάρος του  Κ.Α 25.7135.07  του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018 .
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 24/2018.

        Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                                                             Υπογραφές                      Τα Μέλη

                                                      Αιγίνιο 14– 02– 2018    
                  Ο Πρόεδρος 
      
            Ευάγγελος Β. Λαγδάρης              



Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  25/2018                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έγκριση  ή  μη  του  Πρακτικού  αποσφράγισης  δικαιολογητικών  του 
έργου με τίτλο : « Διασύνδεση βιολογικών καθαρισμών Κατερίνης – 
Κορινού  » .
      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      



          Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και  
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα 
παρακάτω : 
 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, 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. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και 
την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη 

της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»
Βάσει  της  106/2017 αποφάσεως της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού  για 
το έργο  με τίτλο  « Διασύνδεση βιολογικών καθαρισμών Κατερίνης - 
Κορινού  »,  σύμφωνα  με  την  αριθ.  4/2011επικαιροποιημένη  μελέτη  και 
εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  διακήρυξη  του  διαγωνισμού  η  οποία 
δημοσιεύτηκε  όπου  απαιτείται  .
 Η  δημοπρασία  πραγματοποιήθηκε  στις   14-11-2017 .  Σύμφωνα  με  το 
Πρακτικό  Ι  της  Επιτροπής  διαγωνισμού  που  συντάχθηκε  στις  03/10/2017 
αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.   με έδρα τη 
θες/νίκη  και με ποσοστό έκπτωσης   62,23 % .
    Με την αριθ. 134/2017  απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό Ι του 
ανοικτού διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο .
    Σε συνέχεια της απόφασης αυτής η εταιρεία με την επωνυμία  Τ.Ε.Κ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.    κλήθηκε  με την υπ’ αριθ. πρωτ .  480/15-01-2018 
πρόσκληση της  Επιτροπής  Διαγωνισμών του  Δήμου    να  προσκομίσει   σε 
σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
τα  προβλεπόμενα  από  τη  διακήρυξη  δικαιολογητικά  κατακύρωσης.   Η 
ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε μέσω τηλεομοιοτυπίας στον προσωρινό 
ανάδοχο στις 15-01-2018 . 
  Ο  προσωρινός  ανάδοχος  με  την  επωνυμία   Τ.Ε.Κ.  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  Α.Ε. 
κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την  23-
01-2018 , συνεπώς εμπροθέσμως και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 853/23-01-

2018 .
  Η  Επιτροπή  διαγωνισμού  με  το  από  26-01-2018 πρακτικό  αφού 

προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου  δικαιολογητικών κατακύρωσης και 
σε  έλεγχο  τους,  διαπίστωσε  την  πληρότητά  τους  και  πρότεινε  την 

κατακύρωση  του  διαγωνισμού  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  Τ.Ε.Κ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.   και με έδρα τη Θες/νίκη  και με ποσοστό έκπτωσης 62,23 
% .



Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  η 

Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της διακήρυξης
3) το από 26-01-2018  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) Την υπ’ αριθ.  528/2017  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5)  Τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της 

ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)  ανάληψης υποχρέωσης,  για  την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 

4  του  ΠΔ 80/2016  και  τη  δέσμευση στα  οικείο  Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 528

6) τα στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1 . Την έγκριση του από 26-01-2018  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
ως  έχει . 

2.  Την κατακύρωση της δημοπρασίας για το έργο  με τίτλο : «Διασύνδεση 
βιολογικών καθαρισμών Κατερίνης - Κορινού » στην εταιρεία με την 

επωνυμία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.   και ποσοστό έκπτωσης  62,23 % .
3.  Η  σχετική   ψήφιση  (  διάθεση  )  πίστωσης  για  το  έτος  2017 

πραγματοποιήθηκε με την αριθ.  106/2017   απόφαση της Ο.Ε. σε βάρος 
του  Κ.Α 63.7312.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 . 

4. Ψηφίζει και τη σχετική πίστωση ποσού 1.460.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 
63.7312.01 με  τίτλο  :  «  Διασύνδεση  βιολογικών  καθαρισμών 
Κατερίνης – Κορινού » του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 .

                    

         Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 25/2018
                  Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                             Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                        Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο 14–02 – 2018        



Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  26/2018                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για 
την  εκμίσθωση  δημοτικών  αγροτεμαχίων  στις  Δημοτικές  Ενότητες 
Αιγινίου και Μεθώνης.  .



      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής  και εισηγούμενος το   11ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών τις Ο.Ε. την αριθ.  286/2017  απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου  , 
σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση αγροτεμαχίων των Δ.Ε. Αιγινίου 
& Μεθώνης  των οποίων η μίσθωση έχει λήξει  . 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

2613 9,000 ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

25,00



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

63 7,200 ΚΑΤΑΧΑΣ 20,00
126 2,600 ΓΕΒΙ 20,00
128
261
436
624
690
724
1249
1304
128/Α
128/Β
128/Γ
128/Δ
128/Ε
128/ΣΤ
128/Ζ
128/Η
128/Θ
128/Ι
128/ΙΑ
128/ΙΒ
128/ΙΓ
128/ΙΔ

943

3,000
2,500
27,175
22,000
24,000
21,038
9,056
5,761
12,150
9,350
9,400
14,904
14,400
15,614
15,500
12,168
10,300
13,500
16,100
9,500
17,000
12,500
0,847

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙ

Σ
ΠΟΥΡΝΑΡΙ

ΚΑΤΩ ΑΛΩΝΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ
ΟΠΩΡΩΝΕΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ 

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΣΟΒΑΛΤ

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00



ΟΣ
ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ

ΟΣ
ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ

ΟΣ
ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ

ΟΣ
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
Υ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 
(120)

3,000 Ν. 
ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗ

55,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
Υ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 4,500 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
(ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 

) 

55,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
Υ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

554 9,800 ΑΛΩΝΟΤΟΠΟΣ 30,00



  Θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διεξαγωγής 
της δημοπρασίας .

    Η  χρονική περίοδος της μίσθωσης προτείνεται να είναι  τέσσερα ( 4 ) 
έτη.

   Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  να 
αποφασίσουν σχετικά .

Τα  μέλη  της          Οικονομικής          Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση της 
αριθ.  286/2017  απόφασης   του  Δημοτικού  Συμβουλίου,    ακολούθησε  διαλογική 
συζήτηση και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ε , το Π.Δ. 
270/81  και  του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α.  Καθορίζει τους όρους της διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για 

την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγινίου 
και Μεθώνης του Δήμου :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

2613 9,000 ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

25,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

63 7,200 ΚΑΤΑΧΑΣ 20,00
126 2,600 ΓΕΒΙ 20,00
128
261

3,000
2,500

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

20,00
20,00



436
624
690
724
1249
1304
128/Α
128/Β
128/Γ
128/Δ
128/Ε
128/ΣΤ
128/Ζ
128/Η
128/Θ
128/Ι
128/ΙΑ
128/ΙΒ
128/ΙΓ
128/ΙΔ

943

27,175
22,000
24,000
21,038
9,056
5,761
12,150
9,350
9,400
14,904
14,400
15,614
15,500
12,168
10,300
13,500
16,100
9,500
17,000
12,500
0,847

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙ
Σ

ΠΟΥΡΝΑΡΙ
ΚΑΤΩ ΑΛΩΝΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ
ΟΠΩΡΩΝΕΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ 

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΣΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 



ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
Υ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
Υ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΟΡΙΟ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 
(120)

3,000 Ν. 
ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗ

55,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
Υ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 4,500 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
(ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 

) 

55,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
Υ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

554 9,800 ΑΛΩΝΟΤΟΠΟΣ 30,00

  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου για το αγροτεμάχιο 
που αφορά τη Δ.Ε.  Αιγινίου,  ύστερα από διακήρυξη του Δημάρχου,  στις  28-03-
2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου και  για 
τα αγροτεμάχια της Δ.Ε. Μεθώνης στο Δημοτικό Κατάστημα Μακρυγιάλου  στις 28-
03-2018 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  11.00 π.μ. , ενώπιον της Αρμοδίας Επιτροπής 
του Δήμου που ορίστηκε με την αριθ.  291/2017 απόφαση του Δ.Σ. και η οποία 
απαρτίζεται από το Δήμαρχο κ. Λαγδάρη Ευάγγελο και τους Δημοτικούς Συμβούλους 
κ. Παπαϊωάννου Όθων   και  Βασιλειάδου Ξανθίππη  , σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π. 
Δ/τος 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων της 
διενέργειας  δημοπρασιών  για  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  των  Δήμων  και 
Κοινοτήτων» ως εξής:

Άρθρο 1
 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την 

αριθ. 291/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 2



 Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική και θα διεξαχθεί για τα αγροτεμάχια 
που αφορούν τη Δ.Ε. Αιγινίου, ύστερα από διακήρυξη του Δημάρχου, στο 
Δημοτικό  Κατάστημα  Αιγινίου  στις  28-03-2018 ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα 
9,00 π.μ. και για τα αγροτεμάχια της Δ.Ε. Μεθώνης στο Δημοτικό Κατάστημα 
Μακρυγιάλου   στις  28-03-2018 ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  11.00  π.μ., 
ενώπιον  της  παραπάνω  επιτροπής  και  σε  περίπτωση  αναβολής  για 
οποιονδήποτε λόγο θα γίνει επαναληπτική με τους ίδιους όρους και στα ίδια 
μέρη για τα αγροτεμάχια που αφορούν τη Δ.Ε. Αιγινίου στις  04/04/2018 
ημέρα Μ. Τετάρτη  και ώρα 9:00 π.μ. και για τα αγροτεμάχια που αφορούν 
τη Δ.Ε. Μεθώνης στις  04/04/2018  ημέρα  Μ. Τετάρτη  και ώρα  11:00 
π.μ. .

Άρθρο 3
           Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα ( 4 ) έτη δηλ. για τις καλλιεργητικές  

περιόδους  2018 , 2019 , 2020 και 2021 . 
Άρθρο 4

  Το  κατώτερο  όριο  της  μίσθωσης  προσαυξανόμενο  κατά  2%  ετησίως  για  τα 
υπόλοιπα έτη και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ορίζεται ως εξής: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

2613 9,000 ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

25,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

63 7,200 ΚΑΤΑΧΑΣ 20,00
126 2,600 ΓΕΒΙ 20,00
128
261
436

3,000
2,500
27,175

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙ

20,00
20,00
20,00



624
690
724
1249
1304
128/Α
128/Β
128/Γ
128/Δ
128/Ε
128/ΣΤ
128/Ζ
128/Η
128/Θ
128/Ι
128/ΙΑ
128/ΙΒ
128/ΙΓ
128/ΙΔ

943

22,000
24,000
21,038
9,056
5,761
12,150
9,350
9,400
14,904
14,400
15,614
15,500
12,168
10,300
13,500
16,100
9,500
17,000
12,500
0,847

Σ
ΠΟΥΡΝΑΡΙ

ΚΑΤΩ ΑΛΩΝΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ
ΟΠΩΡΩΝΕΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ 

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΣΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΛΤ
ΟΣ

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΕΚΤΑΣΗ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 

ΟΡΙΟ 



Υ Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 
(120)

3,000 Ν. 
ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗ

55,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
Υ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 4,500 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
(ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 

) 

55,00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
Υ

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ ΣΕ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

554 9,800 ΑΛΩΝΟΤΟΠΟΣ 30,00

Άρθρο 5
  Στη δημοπρασία γίνονται  δεκτοί  κατ’  αρχήν δημότες  του Δήμου Πύδνας 
Κολινδρού και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι δημότες τότε 
μπορούν να λάβουν μέρος και δημότες ή κάτοικοι άλλων  Δήμων .

Άρθρο 6
   Για  να  γίνει  κάποιος  δεκτός  στη  δημοπρασία  πρέπει  να  καταθέσει  στη 
Επιτροπή ως 
εγγύηση, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης  Τράπεζας ή    του     Τ.Π. & Δ. 
ή ισόποση εγγύηση σε ευρώ κατά την ημέρα της δημοπρασίας καταθέτοντας 
μετρητά στην αρμόδια Επιτροπή ποσού   ίσου με το 1/10 του κατώτατου 
ορίου μισθώματος η οποία αντικαθιστάται μετά την υπογραφή της σύμβασης 
με  άλλη όμοια  ποσού ίσου  με  το  1/10  του  μισθώματος  που επιτεύχθηκε, 
βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας , βεβαίωση ότι δεν οφείλει οποιοδήποτε 
ποσό στο Δήμο, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας , υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους 
αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  και  έχει  πλήρη  γνώση  για  την  πραγματική 
κατάσταση του μισθίου , την οποία αποδέχεται , πιστοποιητικό γέννησης από 



το οποίο να προκύπτει ότι είναι δημότης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού καθώς 
και βεβαίωση του Αγροτικού Συλλόγου ή υπεύθυνη δήλωση για τις εκτάσεις 
που καλλιεργεί . Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οποιοσδήποτε 
οφείλει στο Δήμο οποιοδήποτε ποσό και για οποιαδήποτε αιτία.

                                        Άρθρο 7
    Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην 
επιτροπή της δημοπρασίας, πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία να 
παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμη εξουσιοδότηση.

Άρθρο 8
    Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή 
μεταβαίνει  αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και  βαρύνει 
οριστικά τον   τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 9
   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο 
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυος και 
σε  ολόκληρο  υπεύθυνος  μετ’  αυτού  για  την  εκπλήρωση  των  όρων  της 
σύμβασης και οποίος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση μη οφειλής προς το 
Δήμο Πύδνας Κολινδρού και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας .

Άρθρο 10
   Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη 
έγκρισης 
των πρακτικών από το Δημοτικό Συμβούλιο ή την Περιφέρεια.

Άρθρο 11
    Το  μίσθωμα  θα  καταβληθεί  για  το   καλλιεργητικό  έτος  2018  με  την 
υπογραφή  του  συμβολαίου  και  τα  μισθώματα  των  υπόλοιπων  ετών  θα 
καταβάλλονται  μέχρι  της  30-1  κάθε  έτους   αντιστοίχως.  Εάν  παρέλθει  η 
προθεσμία εξόφλησης της οφειλής και δεν  καταβληθεί το ενοίκιο, αυτοδίκαια 
λύνεται η σύμβαση και το αγροτεμάχιο επαναδημοπρατείται. 

 Άρθρο 12
    Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  μέσα  σε  δέκα  μέρες  από  την 
κοινοποίηση  σ’  αυτόν  της  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  επί  των 
πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη 
και  υπογραφή  της  σύμβασης,  διαφορετικά  η  εγγύηση  που  έχει  κατατεθεί 
καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου,  χωρίς  δικαστική  παρέμβαση,  ενεργείται  δε 
επαναπλειστηριασμός  σε  βάρος  αυτού και  του  εγγυητή του  ή  απ’  ευθείας 
εκμίσθωση από τον κ. Δήμαρχο, ενεχομένων και των δύο για την μικρότερη 
διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης όμοιας.

Άρθρο 13
    Ο  Δήμος  δεν  ευθύνεται  έναντι  του  μισθωτού,  ούτε  υποχρεούται  σε 
επιστροφή  ή  μείωση  του  μισθώματος  ή  και  λύση  της  σύμβασης  άνευ 
αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 14



    Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτιστεί μετά την έγκριση 
του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 15
    Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ 
αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να 
προστατευθεί   αυτό  από  κάθε  καταπάτηση,  διαφορετικά  ευθύνεται  σε 
αποζημίωση.

Άρθρο 16
   Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο 
στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 17
    Θα  χρησιμοποιηθεί μόνο η έκταση που δημοπρατείται και απαγορεύεται η 
οποιαδήποτε επέμβαση ή μετακίνηση.

Άρθρο 18
   Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εργασία στην έκταση που εκμισθώνεται, που 
θα  έχει  σαν  συνέπεια  τη  δημιουργία  προβλημάτων  στους  ιδιοκτήτες  των 
γειτονικών αγροτεμαχίων ή των κτηνοτρόφων. 

Άρθρο 19
    Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση 
του μισθίου από τον μισθωτή.

Άρθρο 20
    Οι μισθωτές αναλαμβάνουν όλα τα τέλη και εισφορές που βαρύνουν τις 
εκμισθούμενες εκτάσεις (τέλη άρδευσης κλπ.).

Άρθρο 21
    Ο  Δήμος  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  για  οποιαδήποτε  καταστροφή 
καλλιεργειών.

Άρθρο 22
    Όλα τα έξοδα , για τη  δημοσίευση της διακήρυξης της δημοπρασίας 

βαρύνουν το Δήμο για δε τη σύνταξη του συμφωνητικού μετά των αντιγράφων, οι 
κρατήσεις υπέρ τρίτων κ. λ. π. βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 23
Περίληψη των όρων της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες και μία 

εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού , με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου ,  δέκα (10)  ημέρες τουλάχιστον πριν  από την  ημέρα διεξαγωγής της 
δημοπρασίας από  αρμόδιο υπάλληλο και στην ιστοσελίδα του Δήμου . 

Άρθρο 24
  Την εποπτεία για την τήρηση των όρων θα την έχει ο Δήμος και το Α.Τ. 
Αιγινίου .

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 26/2018.
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης            Αιγίνιο  14– 02– 2018        



Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  27/2018                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για 
την  εκμίσθωση  του  δημοτικού  καταστήματος  «  Παυσίλυπος  »στη 
Δ.Κ. Κολινδρού  .

      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
        Ο Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής  και εισηγούμενος το   12ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη των μελών της  Ο.Ε.  την  αριθ.  285/2017  απόφαση του  Δημοτικού 
Συμβουλίου   ,  σύμφωνα  με  την  οποία  αποφασίσθηκε  η  εκμίσθωση  του 
δημοτικού καταστήματος « Παυσίλυπος » στη Δ.Κ. Κολινδρού  , που βρίσκεται 
σε Δημοτική έκταση της Δημοτικής Κοινότητας Κολινδρού , περίπου 2.950 τ.μ. 



και καλύπτει 254,87 τ.μ. της εν λόγω έκτασης   . Θα πρέπε  η Οικονομική 
Επιτροπή να καθορίσει τους   όρους διεξαγωγής της δημοπρασίας .

Προτείνεται η εκμίσθωση χώρου που περιγράφεται παραπάνω , για χρονική περίοδο 
τεσσάρων ( 4 ) ετών από την υπογραφή της σύμβασης και με πρώτη προσφορά 
μηνιαίου μισθώματος το ποσό των τριακοσίων πενήντα  ευρώ (350,00 €).

   Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος   κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  να 
αποφασίσουν σχετικά .

Τα  μέλη  της      Οικονομικής          Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση της αριθ. 
285/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,   ακολούθησε διαλογική συζήτηση 
και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81 , του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2012  και  του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α.  Καθορίζει τους όρους της διενέργειας φανερής πλειοδοτικής  δημοπρασίας  για 

την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος « Παυσίλυπος » στη Δ.Κ. Κολινδρού  ,  
που βρίσκεται σε Δημοτική έκταση της Δημοτικής Κοινότητας Κολινδρού , περίπου 
2.950  τ.μ.  και  καλύπτει  254,87  τ.μ.  της  εν  λόγω  έκτασης,  για  χρονική  περίοδο 
τεσσάρων  (  4 )  ετών από την υπογραφή της σύμβασης , η οποία θα γίνει  στο 
Δημοτικό Κατάστημα  Αιγινίου , ύστερα από διακήρυξη του Δημάρχου, στις  27-3-
2018 ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  11.00 π.μ. ,  ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής του 
Δήμου  που  ορίστηκε  με  την  αριθ.  291/2017 απόφαση  του  Δ.Σ.  και  η  οποία 
απαρτίζεται από το Δήμαρχο κ. Λαγδάρη Ευάγγελο και τους Δημοτικούς Συμβούλους 
κ. Παπαϊωάννου Όθων   και Βασιλειάδου Ξανθίππη , σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π. 
Δ/τος 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων της 
διενέργειας  δημοπρασιών  για  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  των  Δήμων  και 
Κοινοτήτων» ως εξής:

Άρθρο 1  ο  
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για χρονικό  διάστημα    τεσσάρων ( 4 ) ετών 

από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης όπως προβλέπεται από 
τη σχετική νομοθεσία  .

Άρθρο 2  ο  
 Δικαίωμα συμμετοχής στην Δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα 
οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και δεν έχουν 
καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τον Δήμο Πύδνας - Κολινδρού.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί κατ΄ αρχήν μόνο δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι 
του Δήμου Πύδνας  Κολινδρού. 
  Σε περίπτωση κατά την οποία η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί 
σε μια (1) εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 03-04-2017 ημέρα  Μ. Τρίτη και 
ώρα  11.00 π.μ. ,   στον ίδιο τόπο  και   έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι 
( δημότες και μη δημότες )  .
Για  να  γίνει  κάποιος  δεκτός  στη  δημοπρασία  πρέπει  να  καταθέσει  στην 
επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο. Αν 

πρόκειται  για  εταιρεία  ή  κοινοπραξία,  οφείλει  να  προσκομίσει  σχετικό 
παραστατικό εκπροσώπησης.

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό 
δημόσιο.



3. Ως  εγγύηση,  εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισμένης  Τράπεζας  ή 
Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγύηση 
σε ευρώ κατά την ημέρα της δημοπρασίας καταθέτοντας μετρητά στην 
αρμόδια  Επιτροπή,  σε  ποσοστό  Δέκα  (10)  τοις  εκατό  της  τιμής 
εκκίνησης του ετήσιου μισθώματος ( ήτοι  420,00 € ) . Η εγγύηση 
αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου 
με  το  Δέκα  (10)  τοις  εκατό  του  επιτευχθέντος  μισθώματος,  για  την 
εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των υπό της διακήρυξης οριζόμενων 
προθεσμιών καταβολής του μισθώματος και γενικά για την τήρηση των 
όρων της δημοπρασίας

4. Δημοτική ενημερότητα  για τα χρέη του προς το Δήμο Πύδνας - 
Κολινδρού, για τα βεβαιωμένα μέχρι και το Β΄ εξάμηνο του Οικονομικού 
Έτους 2017 και παλαιότερα (μισθώματα, Τέλη ύδρευσης και άρδευσης 
κ.λ.π.)

5. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των 
όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη 
γνώση  για  την  πραγματική  κατάσταση  του  μισθίου,  την  οποία 
αποδέχεται.  Σημειώνεται  ότι  η  εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας  της 
πραγματικής  κατάστασης  του  μισθίου,  δεν  είναι  δυνατόν  να  γίνει 
αποδεκτή .

6. Πιστοποιητικό γέννησης που να προκύπτει  ότι  είναι  δημότης του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας .

Άρθρο 3  ο  
 Αν  κάποιος  πλειοδοτεί  για  λογαριασμό  άλλου,  οφείλει  να  δηλώσει  αυτό  στην 
επιτροπή της δημοπρασίας πριν της έναρξης του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει 
να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό σχετική εξουσιοδότηση. Σε άλλη περίπτωση θα 
θεωρηθεί ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 4ο

Ο πλειοδότης – μισθωτής υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης 
να  καταβάλλει  ως  εγγύηση  το  ποσό  ενός  ετήσιου  μισθώματος  εκτός  της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης που προβλέπεται παραπάνω για την πιστή τήρηση 
των  όρων  του  παρόντος  .  Η  εγγύηση  θα  επιστραφεί  μόλις  ο  μισθωτής 
αποχωρήσει νόμιμα από το μίσθιο μετά τη λύση της σύμβασης και εφόσον δεν 
υφίστανται φθορές στο μίσθιο . Σε καμία περίπτωση το ποσό της εγγύησης 
δεν μπορεί να συμψηφισθεί με τυχόν οφειλόμενα μισθώματα .

Άρθρο 5ο

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως  από  τον  πρώτο  στους  ακολούθους  και  επιβαρύνει  οριστικά  τον 
τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 6ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο 



υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και ο οποίος θα πρέπει 
επίσης να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα   και βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Πύδνας 
Κολινδρού .

Άρθρο 7ο

Το  μίσθωμα  θα  προκαταβάλλεται  στην  αρχή  έκαστου  μηνός  αρχής 
γενομένης από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού.

Άρθρο 8ο

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης 
των πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια κατά το νόμο, όργανα (Δημοτικό 
Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή).

Άρθρο 9ο

      Ως κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 350,00 € 
μηνιαίως ήτοι ετησίως ( 350,00 * 12 μήνες = 4.200,00 € ) .

Άρθρο 10ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης επί των πρακτικών της δημοπρασίας (για το 
αποτέλεσμα αυτής), να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και 
υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ  του 
Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και 
του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Άρθρο 11ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή 
μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 12ο

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του 
αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 13  ο  
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου 

από το μισθωτή.

Άρθρο 14  ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται να εξοπλίσει πλήρως το μίσθιο σύμφωνα, το 

μεν  ξενοδοχείο  με  τις  προδιαγραφές  του  Ε.Ο.Τ.  για  τη  συγκεκριμένη 
κατηγορία,  ήτοι  ενοικιαζόμενα  δωμάτια,  το  δε  ισόγειο  κατάστημα  ως 



προβλέπουν  οι  κείμενες  διατάξεις  περί  υγιεινής  και  η  νομοθεσία  για 
παρεμφερείς επιχειρήσεις.

Άρθρο 15ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού 
δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να 
διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 16ο

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην 
κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 17ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί νόμιμα το  μίσθιο  που  θα 
χρησιμοποιείται  αποκλειστικός  ο  άνω  όροφος  ως  Ξενοδοχείο  – 
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, το ισόγειο ως Εστιατόριο – Καφέ  σε όλη τη 
διάρκεια της μισθώσεως, απαγορευμένης ρητώς της μετατροπής της χρήσεως 
για άλλο σκοπό. Ειδικά δε το εστιατόριο θα λειτουργεί καθημερινά μεσημέρι 
και βράδυ.
 Υποχρεούται να προστατεύει και να συντηρεί τις εγκαταστάσεις του καθώς και τον 
περιβάλλοντα χώρο, ευθυνόμενος για την προστασία του πρασίνου και την καλή 
καθαριότητα όλου του χώρου.

Άρθρο 18  ο  
   Για το πρώτο έτος λειτουργίας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης το αργότερο 
μέχρι την 01-06-2018 , η οποία είναι και η ημερομηνία αποπεράτωσης της 
επένδυσης .

Άρθρο 19  ο  
Δεν επιτρέπεται στο μισθωτή η λειτουργία ψησταριάς στον εξωτερικό 

χώρο  του  μισθίου,  αλλά  αυτή  να  υπάρχει  μόνο  στο  εσωτερικό  και 
συγκεκριμένα στην κουζίνα.

Άρθρο 20  ο  
Απαγορεύονται παρεμβάσεις στο ακίνητο που μπορεί να αλλάξουν τα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία των όψεων του, καθώς και στοιχεία του φέροντα οργανισμού.
Απαγορεύεται η προσθήκη μόνιμων ή προσωρινών κατασκευών που μπορεί να 

αλλοιώσουν την αισθητική και λειτουργία του χώρου.

Οποιαδήποτε μεταβολή εσωτερική και τυχόν εξωτερική θα πρέπει να 
γίνει μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και μετά 
από  έγγραφη  συγκατάθεση  του  εκμισθωτή.  Σε  άλλη  περίπτωση  αποτελεί 
ουσιώδη παράβαση και λόγο καταγγελίας από τον εκμισθωτή.

Γενικά ο μισθωτής υποχρεούται στην εφαρμογή των Αστικών – Δημόσιας 
Τάξης- Υγειονομικών – Πολεοδομικών διατάξεων καθώς και κανονιστικών αποφάσεων 
του Δήμου, με τις οποίες δεσμεύεται.

Άρθρο 21  ο  
            Η όλη επίπλωση τόσο του ξενοδοχείου – ενοικιαζόμενα δωμάτια, όσο 
και του καφέ – εστιατορίου, καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα γίνει 
χωρίς καμία επιβάρυνση του εκμισθωτή, και με δαπάνες του μισθωτή. Αυτός 
θα είναι ή καινούριος ή ελαφρώς μεταχειρισμένος, αναλόγως όμως του χώρου 



που θα δημιουργηθεί, και απαραίτητα στην περίπτωση του (μεταχειρισμένου 
εξοπλισμού)  να  συμφωνεί  γι΄  αυτό  η  Επιτροπή  που  θα  διενεργήσει  την 
παρούσα δημοπρασία.  Πάντως  απαγορεύεται  ρητά  αυτά  τα  υλικά  να  είναι 
ευτελούς αξίας (π.χ. πλαστικές καρέκλες εντός και εκτός του χώρου κ.λ.π.).

Άρθρο 22  ο  
 Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, για την πραγματική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρετε ότι έχει λάβει γνώσιν ούτως, ουδέ δια 
την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται εντεύθεν εις 
την επιστροφή  ή μείωση του μισθώματος, ούτε  εις την λύση της μισθώσεως. 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν υλικές ζημίες που θα υποστεί το ακίνητο από 
φυσικά αίτια (π.χ. σεισμοί, κακοκαιρία κ.λ.π.) και πρόκληση ζημιών από τρίτους.

Άρθρο 23  ο  
Ο μισθωτής θα χρησιμοποιεί τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Δημοτικού 

Καταστήματος «Παυσίλυπος», τον οποίο θα παραλάβει με την εγκατάστασή του στο 
μίσθιο  και  τον  οποίο  οφείλει  να  παραδώσει στην κατάσταση που τον παρέλαβε. Σε 
περίπτωση φθοράς, καταστροφής ή απώλειας ο μισθωτής ευθύνεται σε αποζημίωση.

Για την λειτουργία του μίσθιου ο εξοπλισμός που θα απαιτηθεί θα επιβαρύνει 
εξολοκλήρου τον μισθωτή, τον οποίο κατά την αποχώρησή του μπορεί να παραλάβει.

Άρθρο 24  ο  

  Ο μισθωτής υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν 
την έναρξη των εργασιών του μισθώματος να προσέλθει στον Δήμο να 
δηλώσει  το υδρόμετρο στο όνομά του καθώς και  την  μετάβασή του 
στην ΔΕΗ Κατερίνης προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο ρεύματος 
του  μισθώματος  στο  όνομά.  Τα  έξοδα  στην  ΔΕΗ  επιβαρύνουν  τον 
μισθωτή.

Άρθρο 25  ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το μίσθιο όλο το χρόνο τόσο το 

ξενοδοχείο – ενοικιαζόμενα δωμάτια όσο και το εστιατόριο – καφέ, όπου θα 
είναι  ανοικτό  καθημερινά  σύμφωνα  με  το  νόμιμο  ωράριο  λειτουργίας  των 
συναφών καταστημάτων. Ειδικά δε το εστιατόριο θα λειτουργεί καθημερινά 
μεσημέρι και βράδυ.

Άρθρο 26  ο  
Για την μουσική εκτός του χώρου του κτιρίου, μπορεί ο μισθωτής να λειτουργήσει 

στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύος ή ζωντανή μουσική (π.χ. μουσικά όργανα  όπως 
πιάνο, κιθάρα κ.λ.π.), χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή για τη δημιουργία ευχάριστης 
ατμόσφαιρας, σε χαμηλή ένταση έτσι ώστε να μην ενοχλούνται οι  περίοικοι  από 
ηχορύπανση.

Άρθρο 27  ο  
Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση  και  λειτουργία  ηλεκτρονικών  παιγνίων  και  παιχνιδιών 

μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη χρήση του διαδικτύου , καθώς και η 
διαμόρφωση και τοποθέτηση χαρτοπαίγνιων.



Γενικά  απαγορεύονται  τα  τυχερά  παίγνια  με  οιαδήποτε  μορφή  και  αν 
εκφράζονται.

Άρθρο 28  ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται να φωτίζει επαρκώς τον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο 

του κτιρίου. Δεν θα υπάρχουν ώρες λειτουργίας κατά τις οποίες ο φωτισμός θα είναι 
χαμηλός.

Άρθρο 29  ο  
Ο τρόπος λειτουργίας του Δημοτικού Καταστήματος  «Παυσίλυπος»  και η 

συμπεριφορά του προσωπικού που θα απασχολήσει ο μισθωτής, θα πρέπει να είναι φιλική 
προς τους επισκέπτες και κυρίως προς τα  παιδιά.

Άρθρο 30  ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το Δημοτικό  Κατάστημα «Παυσίλυπος» 

νόμιμα, εφαρμόζοντας τις  διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλισή του, την 
ασφάλιση  του  προσωπικού,  την  πρόληψη  ατυχημάτων  στο  προσωπικό  του  ή  σε 
οποιονδήποτε τρίτο, τις άδειες λειτουργίας κ.λπ.

Ο Δήμος δεν αναλαμβάνει και δεν έχει καμία υποχρέωση για δαπάνες 
ημερομισθίων  των  εργαζομένων  που  θα  προσλάβει  ο  μισθωτής,  για  εργοδοτικές 
επιβαρύνσεις, καθώς επίσης δεν έχει υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού του μισθωτή 
σε  ασφαλιστικό φορέα ή παροχών σε είδος προς τους εργαζομένους. Οι ανωτέρω 
υποχρεώσεις βαρύνουν τον μισθωτή.

Άρθρο 31  ο  
Ο μισθωτής  έχει  την  υποχρέωση να  εκδώσει  ο  ίδιος  Άδεια  Καταστήματος 

Υγειονομικού  ενδιαφέροντος  καθώς  και  άδεια  λειτουργίας  μουσικής  στο  όνομά  του, 
επιβαρυνόμενος όλες τις σχετικές δαπάνες.

Άρθρο 32  ο  
Γίνεται σαφές ότι η μίσθωση αφορά μόνον τον χώρο του  Δημοτικού 

Καταστήματος «Παυσίλυπος» όπως περιγράφεται παραπάνω. Η λειτουργία στον χώρο 
του Πάρκου μπορεί  να γίνει  ύστερα από σχετική άδεια του Δήμου και την καταβολή 
τέλους χρήσης Κ.Χ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

Άρθρο 33  ο  
Σε περίπτωση μη τήρηση ενός ή περισσοτέρων από τους παραπάνω όρους, ο 

μισθωτής  κηρύσσετε  έκπτωτος  της  μισθώσεως  και  ενεργείται  σε  βάρος  του 
αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη .

Άρθρο 34  ο  
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες 

και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού , στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου με αποδεικτικό και στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Άρθρο 35  ο  



Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ή 
συμφωνητικού.

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 27/2018.
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης             Αιγίνιο  14– 02 – 2018        

Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  28/2018                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για 
την εκμίσθωση τμημάτων από το 947α δημοτικού αγροτεμαχίου στη 
Δ.Κ. Αιγινίου για δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων . 

      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1. Λαγδάρης Ευάγγελος Δήμαρχος ως  Πρόεδρος



2. Κακάνης Κωνσταντίνος  Δ.Σ. ως Μέλος
3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής  και εισηγούμενος το   13ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών τις Ο.Ε. την αριθ.  97/2017  απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου  , 
σύμφωνα  με  την  οποία  αποφασίσθηκε  η  εκμίσθωση  τμημάτων  από  το  947α 

δημοτικού αγροτεμαχίου στη Δ.Κ. Αιγινίου για δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων 
και συγκεκριμένα  :  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ

ΕΜΒΑΔΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

947α τμήμα 
12,13

947α τμήμα 
14,15

947α τμήμα 
18,19

947α τμήμα 
20,21

4,002 τ.μ. 

4,002 τ.μ. 

4,002 τ.μ.

4,002 τ.μ. 

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ 

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ

200,00

200,00

200,00

200,00

  Θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διεξαγωγής 
της δημοπρασίας .

    Η  χρονική περίοδος της μίσθωσης προτείνεται να είναι  είκοσι πέντε  ( 
25 ) έτη.



   Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  να 
αποφασίσουν σχετικά .

Τα  μέλη  της          Οικονομικής          Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση της 
αριθ.  97/2017  απόφασης   του  Δημοτικού  Συμβουλίου,    ακολούθησε  διαλογική 
συζήτηση και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ε , το Π.Δ. 
270/81  , του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006  , το υπ’ αριθ. 17757/16-10-2014 χρήση 
γης  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  ,  το  αριθ.  26337/10-10-2016 
έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  το  αριθ.  1806/117310/04-12-2015 
έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης , το αριθ. 1301/23-05-2016 έγγραφο 
της  Υπηρεσίας  Νεώτερων  Μνημείων  και  τεχνικών  Έργων  και  το  αριθ. 
146292/88513/1945/06-05-2016  έγγραφο  της  ΚΖ’  Εφορείας  Προϊστορικών  και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α.   Καθορίζει  τους  όρους  της  διενέργειας  φανερής  πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων από το 947α δημοτικού αγροτεμαχίου στη 
Δ.Κ. Αιγινίου για δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων και συγκεκριμένα  :  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ

ΕΜΒΑΔΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

947α τμήμα 
12,13

947α τμήμα 
14,15

947α τμήμα 
18,19

947α τμήμα 
20,21

4,002 τ.μ. 

4,002 τ.μ. 

4,002 τ.μ.

4,002 τ.μ. 

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ 

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ

200,00

200,00

200,00

200,00

  η  οποία  θα  γίνει  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αιγινίου  ,  ύστερα  από 
διακήρυξη του Δημάρχου, στις  29-03-2018 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  10.00 π.μ. 
στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου , ενώπιον της Αρμοδίας Επιτροπής του Δήμου που 
ορίστηκε με την αριθ. 291/2017 απόφαση του Δ.Σ. και η οποία απαρτίζεται από το 
Δήμαρχο κ. Λαγδάρη Ευάγγελο και τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Παπαϊωάννου 
Όθων   και  Βασιλειάδου Ξανθίππη  , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), σε συνδυασμό με τις  διατάξεις του Π. Δ/τος 270/81 
«Περί  καθορισμού  των  οργάνων,  της  διαδικασίας  και  των  όρων  της  διενέργειας 
δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» ως 
εξής:

Άρθρο 1
 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την 

αριθ. 291/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 2



     Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική και θα διεξαχθεί γίνει στο Δημοτικό 
Κατάστημα Αιγινίου στις  29-03-2018 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  10.00 π.μ. 
ενώπιον  της παραπάνω  επιτροπής   και  σε  περίπτωση  αναβολής  για 
οποιονδήποτε  λόγο  θα  γίνει  επαναληπτική  με  τους  ίδιους  όρους  στις 
12/04/2018  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. από την ίδια επιτροπή .

Άρθρο 3
      Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είναι  εικοσιπέντε  ( 25 )  έτη 

από την  υπογραφή του σχετικού  συμφωνητικού  ,  αφού η  ανωτέρω έκταση θα 
εκμισθωθεί με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής 
που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή .

Άρθρο 4
  Το  κατώτερο  όριο  της  μίσθωσης  προσαυξανόμενο  κατά  2%  ετησίως  για  τα 
υπόλοιπα έτη και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ορίζεται ως εξής: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Υ

ΕΜΒΑΔΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΡΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

947α τμήμα 
12,13

947α τμήμα 
14,15

947α τμήμα 
18,19

947α τμήμα 
20,21

4,002 τ.μ. 

4,002 τ.μ. 

4,002 τ.μ.

4,002 τ.μ. 

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ 

ΑΓΕΛΑΔΑΡΙΑ

200,00

200,00

200,00

200,00

                                                   Άρθρο 5
  Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί δημότες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού και 
σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι δημότες τότε μπορούν να 
λάβουν μέρος και κάτοικοι των όμορων Δήμων .

Άρθρο 6
      Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει  στη 
Επιτροπή ως εγγύηση, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης  Τράπεζας ή    του 
Τ.Π.  & Δ.  ή ισόποση εγγύηση σε ευρώ κατά την ημέρα της  δημοπρασίας 
καταθέτοντας μετρητά στην αρμόδια Επιτροπή ,  ποσού    ίσου με το 1/10 
του κατώτατου ορίου μισθώματος η οποία αντικαθιστάται μετά την υπογραφή 
της σύμβασης με άλλη όμοια ποσού ίσου με το 1/10 του μισθώματος που 
επιτεύχθηκε, βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας , βεβαίωση ότι δεν οφείλει 
οποιοδήποτε  ποσό  στο  Δήμο,  φωτοτυπία  της  αστυνομικής  ταυτότητας  , 



υπεύθυνη δήλωση,  στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της 
δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την 
πραγματική κατάσταση του μισθίου , την οποία αποδέχεται & πιστοποιητικό 
γέννησης από το οποίο να προκύπτει ότι είναι δημότης του Δήμου Πύδνας 
Κολινδρού  .  Δεν  έχει  δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  οποιοσδήποτε 
οφείλει στο Δήμο οποιοδήποτε ποσό και για οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 7
    Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην 
επιτροπή της δημοπρασίας, πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία να 
παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμη εξουσιοδότηση .

Άρθρο 8
    Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή 
μεταβαίνει  αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και  βαρύνει 
οριστικά τον   τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 9
   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο 
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυος και 
σε  ολόκληρο  υπεύθυνος  μετ’  αυτού  για  την  εκπλήρωση  των  όρων  της 
σύμβασης και θα προσκομίσει  βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και 
βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Πύδνας Κολινδρού .

Άρθρο 10
   Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη 
έγκρισης 
των  πρακτικών  από  την   Οικονομική  Επιτροπή   ή  την  Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση.

Άρθρο 11
    Το μίσθωμα θα καταβληθεί  για  το  έτος  2018 με  την υπογραφή του 
συμβολαίου και τα μισθώματα των υπόλοιπων ετών θα καταβάλλονται μέχρι 
της 30-1 κάθε έτους  αντιστοίχως. Εάν παρέλθει η προθεσμία εξόφλησης της 
οφειλής και δεν  καταβληθεί το ενοίκιο, αυτοδίκαια λύνεται η σύμβαση και το 
αγροτεμάχιο επαναδημοπρατείται. 

 Άρθρο 12
    Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  μέσα  σε  δέκα  μέρες  από  την 
κοινοποίηση σ’  αυτόν της απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής  επί  των 
πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη 
και  υπογραφή  της  σύμβασης,  διαφορετικά  η  εγγύηση  που  έχει  κατατεθεί 
καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου,  χωρίς  δικαστική  παρέμβαση,  ενεργείται  δε 
επαναπλειστηριασμός  σε  βάρος  αυτού και  του  εγγυητή του  ή  απ’  ευθείας 
εκμίσθωση από τον κ. Δήμαρχο, ενεχομένων και των δύο για την μικρότερη 
διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης όμοιας.

Άρθρο 13
    Ο  Δήμος  δεν  ευθύνεται  έναντι  του  μισθωτού,  ούτε  υποχρεούται  σε 
επιστροφή  ή  μείωση  του  μισθώματος  ή  και  λύση  της  σύμβασης  άνευ 
αποχρώντος λόγου.



Άρθρο 14
    Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτιστεί μετά την έγκριση 
του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 15
    Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ 
αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να 
προστατευθεί   αυτό  από  κάθε  καταπάτηση,  διαφορετικά  ευθύνεται  σε 
αποζημίωση.
  Οι  εργασίες  ανέγερσης  των  σταβλικών  εγκαταστάσεων  θα  πρέπει  να 
ξεκινήσουν  άμεσα  και  να  ολοκληρωθούν  με  την  έκδοση  της  άδειας 
εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας μέσα σε διάστημα τριών ( 3 ) ετών 
από  τη  σύνταξη  του  μισθωτηρίου  .  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  και  λόγω 
αντικειμενικών δυσκολιών να δίνεται παράταση για ένα ακόμη έτος .
  Σε περίπτωση που ο μισθωτής για οποιοδήποτε λόγο δεν αποκτήσει την 
απαιτούμενη άδεια , ο εκμισθωτής δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη .

Άρθρο 16
   Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο 
στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 17
    Θα  χρησιμοποιηθεί μόνο η έκταση που δημοπρατείται και απαγορεύεται η 
οποιαδήποτε επέμβαση ή μετακίνηση.

Άρθρο 18
   Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εργασία στην έκταση που εκμισθώνεται, που 
θα  έχει  σαν  συνέπεια  τη  δημιουργία  προβλημάτων  στους  ιδιοκτήτες  των 
γειτονικών αγροτεμαχίων ή των κτηνοτρόφων. 

Άρθρο 19
    Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση 
του μισθίου από τον μισθωτή.

Άρθρο 20
    Οι μισθωτές αναλαμβάνουν όλα τα τέλη και εισφορές που βαρύνουν τις 
εκμισθούμενες  εκτάσεις  (τέλη  ύδρευσης  ή  άρδευσης  ,  αποχέτευσης  , 
ηλεκτροφωτισμού  κλπ.).

Άρθρο 21
    Ο  Δήμος  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  για  οποιαδήποτε  καταστροφή 
καλλιεργειών όμορων αγροτεμαχίων.
   Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή , η μίσθωση συνεχίζεται από τη σύζυγο 
και τα τέκνα αυτού , οι οποίοι υπεισέρχονται από κοινού στη μισθωτική σχέση 
. Τα ανωτέρω πρόσωπα εντός τεσσάρων ( 4 ) μηνών από το θάνατο του 
μισθωτή , υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου  τη  βούληση  τους  για  τη  συνέχιση  της  μισθώσεως  προσκομίζοντας 
πιστοποιητικό  πλησιέστερων  συγγενών  .  Παράληψη  της  δήλωσης  αυτής 
λογίζεται ως αρνητική δήλωση με συνέπεια τον αποκλεισμό από τη μισθωτική 
σχέση .

Άρθρο 22



    Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν το 
Δήμο  και  όλα  τα  υπόλοιπα  έξοδα  ήτοι  η  σύνταξη  του  συμφωνητικού  μετά  των 
αντιγράφων, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων κ. λ. π. βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 23
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες 

και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού , στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου με αποδεικτικό και στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Άρθρο 24
  Την εποπτεία για την τήρηση των όρων θα την έχει ο Δήμος και το Α.Τ. 
Αιγινίου  .Για  κάθε  θέμα  που  δεν  ρυθμίζεται  από  την  παρούσα  ,  έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81 .

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 28/2018.
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                       Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης            Αιγίνιο  14– 02– 2018        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Εξέταση αιτήματος του κ. Παπακείπη Αναστασίου του Κωνσταντίνου 
.
Aριθ. απόφασης  29/2018                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .



       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος  το  14ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στο 
Νομικό Σύμβουλο του Δήμου ο οποίος θέτει υπόψη των μελών τις Ο.Ε. τα 
παρακάτω  :  
      Ο Αναστάσιος Παπακείπης του Κων/νου  υπέβαλε την από 15-10-

2017 αίτησή του με την οποία αιτείται να αποζημιωθεί για ζημία που υπέστη 
στο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΝΡ 9221, λόγω κακοτεχνίας του οδοστρώματος 

επί  δημοτικής  οδού  Καταχά-Αιγινίου  του  δήμου  Πύδνας-Κολινδρού  Πιερίας 
στις 17-9-2017, συνολικού ποσού 510 ευρώ.

Α. Με  τις  διατάξεις  της  περίπτωσης  (ιδ)  της  παρ.  1  του  άρθρου  72 
«Οικονομική  επιτροπή  –  Αρμοδιότητες»  του  ν.  3852/2010,  όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, απονέμεται 
στην  οικονομική επιτροπή η αρμοδιότητα να αποφασίζει  για το δικαστικό 

συμβιβασμό  και  τον  εξώδικο  συμβιβασμό  ή  κατάργηση  δίκης  που  έχουν 
αντικείμενο  μέχρι  του  ποσού των  τριάντα  χιλιάδων  (30.000)  ευρώ και  να 

εισηγείται  στο  δημοτικό  συμβούλιο  για  τον  εξώδικο  συμβιβασμό  ή  την 
κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.

Η ως άνω απόφαση (είτε της οικονομικής επιτροπής είτε του δημοτικού 
συμβουλίου,  σε  περιπτώσεις  υπέρβασης  του  ορίου  των  τριάντα  χιλιάδων 



ευρώ)  λαμβάνεται  ύστερα  από  γνωμοδότηση  δικηγόρου,  η  ανυπαρξία  της 

οποίας συνεπάγεται ακυρότητα αυτής (παρ. 2 του ίδιου άρθρου).
Δεν  είναι  δυνατή  η  παραίτηση  από  την  άσκηση  ενδίκων  μέσων,  ο 

δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης προκειμένου για 
μισθολογικές απαιτήσεις κάθε μορφής περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, 

εξαιρουμένων  των  περιπτώσεων  όπου  το  νομικό  ζήτημα  έχει  κριθεί  με 
απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

Β. Η  άσκηση  της  αρμοδιότητας  της  οικονομικής  επιτροπής/δημοτικού 
συμβουλίου αφορά και  τις  περιπτώσεις  εκείνες  όπου ανακύπτουν διαφορές 

αστικής αντικειμενικής ευθύνης, μεταξύ δήμου και τρίτου, υπό την έννοια των 
διατάξεων  των  άρθρων  104-106  του  Εισαγωγικού  Νόμου  Αστικού  Κώδικα 

(ΕισΝΑΚ). Έτσι, εάν δήμος ενέχεται σε αποζημίωση, για πράξεις ή παραλείψεις 
οργάνων που  βρίσκονται στην υπηρεσία του κατά την άσκηση της δημόσιας 

εξουσίας  που  τους  έχει  ανατεθεί,  είναι  δυνατό  να  ενεργοποιήσει  την 
προπαρατεθείσα διάταξη του ν. 3852/2010 και το αρμόδιο, ανάλογα με το 

ύψος της επίδικης διαφοράς, όργανο να αποφασίσει για εξώδικο συμβιβασμό, 
υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο.

Γ. Όπως άλλωστε επισημαίνει και ο Συνήγορος του Πολίτη (βλ. υπ’αριθμ. 
Φ  1000.2/26683/4-7-2013  έγγραφό  του)  ο  εξώδικος  συμβιβασμός 

προϋποθέτει τη συναίνεση και των δυο εμπλεκόμενων μερών. Ως εκ τούτου, η 
ενεργοποίηση των διατάξεων περί εξώδικου συμβιβασμού από πλευράς του 

δήμου  εναπόκειται  αποκλειστικά  στην  αποφασιστική  αρμοδιότητα  της 
οικονομικής επιτροπής/δημοτικού συμβουλίου. Δεν τίθεται, συνεπώς, ζήτημα 

εντολής (ή παραίνεσης ή «ενθάρρυνσης») προς τον δήμο από άλλη δημόσια 
αρχή, ώστε αυτός να προχωρήσει στη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ωστόσο, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών 
περιστατικών  από  το  κατά  περίπτωση  αρμόδιο  όργανο  του  δήμου, 

προκειμένου  να  αποφασιστεί  εάν  τελικά  ο  τελευταίος  θα  προχωρήσει  σε 
εξώδικο  συμβιβασμό,  θα πρέπει  να  λαμβάνονται  σοβαρά υπόψη οι  θετικές 

επιπτώσεις  που  ο  συμβιβασμός  τέτοιου  είδους  θα  έχει  όχι  μόνο  στον 
διεκδικούντα αποζημίωση αλλά και στον ίδιο το δήμο και στο δημόσιο κατ’ 

επέκταση.



Εφόσον λοιπόν συντρέχουν οι νομικοί και πραγματικοί όροι συμβιβασμού, 

ήτοι: α) παράνομη πράξη ή παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας των οργάνων 
του  δήμου-όπως  παράλειψη  συντήρησης  των  οδών  κατά  παράβαση  της 

διάταξης του άρθρου 75 παρ. Ι7 του Δ.Κ.Κ. που δεν έχει τεθεί μόνο χάριν του 
δημοσίου συμφέροντος αλλά και για την εξυπηρέτηση των πολιτών (πρβλ. 

απόφ. ΣτΕ 740/2001) – η οποία δημιουργεί αντικειμενική ευθύνη του δήμου 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 και 105 του ΕισΝΑΚ, β) αποδεικνύεται η 

ύπαρξη ζημίας, η έκταση αυτής, καθώς και οι συνθήκες πρόκλησης, οι οποίες 
πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο αξιόπιστο και να αποδεικνύονται με την 

προσκόμιση  των  απαραίτητων  παραστατικών  στοιχείων  και  γ)  αιτιώδης 
σύνδεσμος, η ύπαρξη του οποίου να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, μεταξύ 

της πράξης ή παράλειψης και της επελθούσας ζημίας, υπό την έννοια ότι η 
φερόμενη ως ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά την συνήθη πορεία των 

πραγμάτων μπορεί να επιφέρει το ζημιογόνο αποτέλεσμα.
Στην  προκειμένη  περίπτωση από  τα  προσκομιζόμενα  έγγραφα  του 

αιτούντος  και  συγκεκριμένα  α)  τις  αποδείξεις  Γεωργίου  Γκασνάκη  (αγορά 
ελαστικού), Ζήση Μπέσιου (αγορά ανταλλακτικών) και Αναστασίου Παπακείπη 

(εργασία),   β)  το  από  17-9-2017  απόσπασμα  από  το  δελτίου  οδικού 
ατυχήματος  του  Α./Τ.  Αιγινίου   αποδεικνύεται  ότι  ο  αιτών  υπέστη  υλικές 

ζημίες  στο ανωτέρω Ι.Χ.  αυτοκίνητό του και  συγκεκριμένα στο εμπρόσθιο 
ελαστικό  του.  Ψαλίδι  εμπρόσθιο,  ψαλίδη  οπίσθιο,  μπουκάλα,  ζάντα, 

ακραξόνιο, λόγω κακοτεχνίας του οδοστρώματος επί δημοτικής οδού Καταχά-
Αιγινίου στις 17-9-2017 και δαπάνησε για την αποκατάσταση της ζημίας που 

υπέστη  συνολικά το ποσό των  510 ευρώ. 
Η  ευθύνη  του  δήμου  για  την  συντήρηση  του  οδοστρώματος  είναι 

δεδομένη αφού πρόκειται για δημοτική οδό, η δε λακούβα όπου επέπεσε το 
αυτοκίνητο του αιτούντος και υπέστη την υλική ζημία στο αυτοκίνητό του 

βρίσκεται επί δημοτικής οδού. Συνεπώς υφίσταται ευθύνη του δήμου για την 
αποκατάσταση  της  ζημίας  του  αιτούντος  σύμφωνα  με  τις  προεκτεθείσες 

νομικές σκέψεις. 
Για  τον  εξώδικο  συμβιβασμό  φρονώ  ότι  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται 

υπόψη και η αρχή της χρηστής διοίκησης και η αποφυγή καταλαιπώρησης του 



πολίτη  σε  δικαστικούς  αγώνες  ώστε  να  διαμορφώνεται  ωσαύτως  και  ένα 

αίσθημα εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Διοίκηση.
Για  τους  λόγους  αυτούς  θεωρώ  ότι  συντρέχουν  οι  αντικειμενικές 

προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει ο δήμος την οδό του εξώδικου συμβιβασμού, 
με  την  ενεργοποίηση των διατάξεων της  περίπτωσης  (ιδ)  της  παρ.  1  του 

άρθρου 72 του ν. 3852/2010 από πλευράς του δήμου, και να προβεί στην 
πληρωμή του αιτηθέντος ποσού που αφορά στην ζημία του αιτούντος.

Λαμβάνοντας  το  λόγο  ο  Πρόεδρος  της  Ο.Ε.  ανέφερε  ότι  μπορεί  η 
αποκατάσταση  του  οδοστρώματος  να  είναι  υποχρέωση του  Δήμου  ,  αλλά 

υπάρχει και ευθύνη του οδηγού ο οποίος δεν πρόσεξε και έπεσε προφανώς  με 
μεγάλη ταχύτητα στη λακκούβα που υπήρχε στο οδόστρωμα και για το λόγο 

αυτό υπέστη και τόσο μεγάλη ζημία στο όχημα του  .  Γι’ αυτό πρότεινε να 
αποζημιωθεί στο ήμισυ της δαπάνης και συγκεκριμένα με το ποσό των 250,00 

€ . 

    Στη  συνέχεια  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής    Επιτροπής  να 

αποφασίσουν σχετικά .

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις 
σχετικές διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , την αίτηση του κ. Παπακείπη 
, το σύνολο των δαπανών και την έκθεση της τροχαίας 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α
1. Την αποδοχή εν μέρει  της αίτησης για αποζημίωσης του κ.  Παπακείπη 

Αναστασίου του Κωνσταντίνου για την καταβολή ποσού λόγω βλάβης που 
υπέστη το όχημα του εξαιτίας λακκούβας που υπήρχε στη δημοτική οδό 
την οποία διερχόταν .

2. Την καταβολή του ποσού των 250,00 € ως αποζημίωση από το Δήμο 
Πύδνας Κολινδρού για την αποκατάσταση της ζημίας του οχήματος του .

3. Την  ψήφιση  σχετικής  πίστωσης  ποσού  250,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α. 
00.6492
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 29/2018.

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
               Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                          Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 14–02-2018



Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Ματαίωση  του  διαγωνισμού  ,  επαναδημοπράτηση  και  έγκριση 
τεχνικών  προδιαγραφών  του  υποέργου  της  πράξης  με  τίτλο  :  « 
Προμήθεια  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  συστήματος 
επεξεργασίας  νερού (  φίλτρου )  στη θέση Γιαννίτσι  Τ.Κ.  Αλωνίων 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού » .
Aριθ. απόφασης  30/2018                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 



  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος  το  15ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών έργων ο οποίος θέτει υπόψη των μελών 
τις Ο.Ε. τα παρακάτω  :  
          Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
• Την αρ.117/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Πύδνας – 

Κολινδρού  περί  ορισμού  επιτροπής  διαγωνισμού  για  την  διενέργεια 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

• Την αρ. πρωτ.: 2114/06-04-2017 απόφαση ένταξη της πράξης του θέματος 
στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία με χρηματοδότηση της επιλέξιμης δαπάνης 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

• Την αρ.πρωτ.:3890/3-10-2017  απόφαση  προέγκρισης  δημοπράτησης  της 
Ε.Υ.Δ. Π.Κ.Μ..

• Την αρ.236/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας – Κολινδρού για 
τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της πράξης.

• Την  αρ.  107/2017  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου   Πύδνας  – 
Κολινδρού  για  την  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  των  όρων 
δημοπράτησης του υποέργου της πράξης

• Την δημοσίευση της αναλυτικής και περιληπτικής διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, 
στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις εφημερίδες στις 19/10/2017

• Την ηλεκτρονική παραλαβή των προσφορών στις 16/11/2017
• Το άνοιγμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στις 20/11/2017, στον ιστότοπο 

του ΕΣΗΔΗΣ, όπου υποβλήθηκαν πέντε προσφορές (1) ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΟ 
Α.Ε., 2) ΤΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του Σπ., 3) ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε., 4) ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και 5) WATERAA HELLAS ABEΕ)

• Το από 06-12-2017 πρακτικό Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  με  τις  οποίες  προκρίνει  στο 
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) τις 
προσφορές των: 1) ΤΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του Σπ., 2) ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε. και 3) 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

• Την αρ.130/07-12-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 
πρακτικού Ι του διαγωνισμού



• Τις προδικαστικές προσφυγές που υποβλήθηκαν στην Α.Ε.Π.Π. από τους: 
1)  ΠΟΛΥΖΩΗ  ΝΙΚΟ  Α.Ε.,  2)  ΤΑΚΟΥΔΗ  ΘΕΟΦΑΝΗ  του  Σπ.,  3)  ΤΕΜΑΚ 
Α.Ε.Τ.Ε. και 4) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. κατά της αρ.130/2017 
απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

• Την  αρ.αποφ.73,74,75,76/2018  της  ΑΕΠΠ με  την  οποία  ακυρώνεται  η 
αρ.130/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύδνας – 
Κολινδρού κατά το σκέλος που έκανε δεκτές και προέκρινε στο επόμενο 
στάδιο (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) της διαδικασίας τις προσφορές 
των:  1)  ατομική  επιχείρηση  ΤΑΚΟΥΔΗ  ΘΕΟΦΑΝΗ  του  Σπ.,  2)  ΤΕΜΑΚ 
Α.Ε.Τ.Ε. και 3) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. καθιστώντας έτσι άγονη 
την διαγωνιστική διαδικασία

• Το άρθρο 367 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο …«Οι αναθέτουσες 
αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.».

• Τις παρ.1α και 5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 αλλά και το άρθρο 3.5 
της  διακήρυξης,  του  διαγωνισμού  που  διεξήχθη,  περί  ματαίωσης  της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης

• Το  ζήτημα  δημοσίου  συμφέροντος που  θα  τεθεί  από  την  απώλεια 
Ευρωπαϊκών  Πόρων  που  θα  συμβεί  σε  περίπτωση  ανάκλησης  της 
απόφασης ένταξης της πράξης από την ΕΥΔ. ΠΚΜ λόγω καθυστερήσεων 
και απόκλισης του χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης της πράξης. Ήδη η 
ΕΥΔ ΠΚΜ σύμφωνα με την αρ.  πρωτ.:  6042/05-12-2017 απόφαση της 
έθεσε  σε  επιτήρηση  την  πράξη  του  θέματος  βάζοντας  ως 
χρονοδιάγραμμα:  α)  αποστολής  της  σύμβασης  για  προέγκριση  την 
30/12/2017 και β) ανάληψης νομικής δέσμευσης την 20/01/2018. Λόγω 
της άσκησης των προδικαστικών προσφυγών από τους διαγωνιζόμενους 
προς  την Α.Ε.Π.Π.  οι  προθεσμίες  αυτές  έχουν  παρέλθει  με  ανοικτό το 
ενδεχόμενο απένταξης της πράξης. 

• Το γεγονός  ότι  η  μοναδική  πηγή τροφοδοσίας του  οικισμού κατά  την 
περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου είναι η γεώτρηση (η οποία είναι ανενεργή 
από το 2016) στην οποία θα τοποθετηθεί το υπό δημοπράτηση φίλτρο 
απομαγγάνωσης  αφού  η  ποσότητα  νερού  του  Συνδέσμου  Ύδρευσης 
Πιερίας τους μήνες αυτούς είναι μηδενική. Ήδη την περίοδο αυτή, για το 
έτος 2017, υπήρξε έντονο πρόβλημα υδροδότησης και λειψυδρίας της Τ.Κ. 
Αλωνίων και γινόταν μεταφορά νερού με υδροφόρες για την τροφοδοσία 
της Τ.Κ. Αλωνίων με πόσιμο νερό. Άρα τίθεται και ζήτημα ασφάλειας και 
δημόσιας υγείας των κατοίκων σε περίπτωση απένταξης της πράξης και μη 
υλοποίησης του έργου.

• Την αδυναμία του Δήμου να ανταπεξέλθει οικονομικά στην εξολοκλήρου 
χρηματοδότηση του υποέργου από Ιδίους Πόρους

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε                  
1.  Την  ματαίωση  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  και  την  επαναδημοπράτηση  της 
πράξης  με  τους  όρους  που  θα  καθορίσει  η  Οικονομική  Επιτροπή  σε  επόμενη 
συνεδρίαση της και μετά από την απόφαση έγκρισης δημοπράτησης που θα εκδώσει 
η ΕΥΔ της ΠΚΜ.



2. Την έγκριση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών της αρ.8/2016 μελέτης του 
υποέργου του θέματος με τα παραρτήματα του.

     Στη  συνέχεια  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής    Επιτροπής  να 

αποφασίσουν σχετικά .

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις 
σχετικές διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου  του Ν. 4412/2016 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α
a. Την  ματαίωση της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  και  την  επαναδημοπράτηση  της 

πράξης με  τους όρους που θα καθορίσει  η  Οικονομική Επιτροπή σε επόμενη 
συνεδρίαση της  και  μετά  από  την  απόφαση έγκρισης  δημοπράτησης  που θα 
εκδώσει η ΕΥΔ της ΠΚΜ.

b. Την έγκριση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών της αρ.8/2016 μελέτης 
του υποέργου του θέματος με τα παραρτήματα του.

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 30/2018.
       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
               Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                          Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 14–02-2018

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  31/2018                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
έτους 2018 για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού και των 
Νομικών Προσώπων που εποπτεύει» .
      



Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.
5. 
6.
7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 
Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 
ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
        O Πρόεδρος   κήρυξε  την έναρξη  της  συνεδρίασης της  Ο.Ε.  και 
εισηγούμενος το  16 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών 
τα παρακάτω : 
 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, 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. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και 
την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη 

της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»
    Βάσει της 102/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για 
την προμήθεια  με τίτλο  «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
έτους 2018  για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα νομικά πρόσωπα 
που εποπτεύει   »  της αριθ. 16/2017  μελέτης για τα λιπαντικά και της 
Τεχνικής  Έκθεσης  για  τα  υγρά  καύσιμα  ,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η 



διακήρυξη  του  διαγωνισμού   με  αριθμό  13131/26-10-2017   η  οποία 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , στο ΚΗΜΔΗΣ 
και στις εφημερίδες που απαιτείται  .
   Ο ανοικτός ηλεκτρονικός  διαγωνισμός ολοκληρώθηκε  στις  04/12/2017 . 
Σύμφωνα με το Πρακτικό Ι της Επιτροπής διαγωνισμού που συντάχθηκε στις 
14/12/2017  συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τρεις   υποψήφιοι  οι 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Νικ.  ΘΕΟΔΩΡΟΣ.,  ΧΟΙΛΟΥ Μεν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και   ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ 
Επαν.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ,    από  τους  οποίους  έγιναν  δεκτοί   οι   δύο  για  την 
κατηγορία των  υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα οι Χοϊλούς Παναγιώτης και 
Χαρίτωνος Νικόλαος   και για την κατηγορία των λιπαντικών έγινε δεκτός ο 
υποψήφιος  Ευθυμίου  Ν.  Θεόδωρος  αφού  μετά  την  εξέταση  των 
δικαιολογητικών  διαπιστώθηκε   ότι  ήταν  όλα  όπως  απαιτούνταν  από  τη 
διακήρυξη  .
  Απορρίφθηκε  από  τη  διαδικασία  για  την  προμήθεια  των  λιπαντικών  ο 
Χαρίτωνος Επ. Νικόλαος διότι δεν έχουν κατατεθεί για όλα τα είδη της ομάδας 
των λιπαντικών τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 9 , παρ. 3 της 
διακήρυξης  .  Συνεπώς ,  η προσφορά γίνεται  δεκτή για όλες  τις  υπόλοιπες 
ομάδες  των  προς  προμήθεια  ειδών  και  μη  αποδεκτή  για  την  ομάδα  των 
λιπαντικών καθώς σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της διακήρυξης , οι 
συγκεκριμένες παραλείψεις αποτελούν αιτία αποκλεισμού . 
  Με την αριθ.  133/2017 απόφαση της Ο.Ε.  εγκρίθηκε το πρακτικό Ι  του 
δημόσιου   ανοικτού  ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  τη 
συγκεκριμένη προμήθεια.
       Στις 9/1/2018  η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τις οικονομικές 
προσφορές των συμμετεχόντων και συνέταξε το από 9/1/2018 πρακτικό και 
σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες οι παρακάτω : 

1. Χοϊλούς  Παναγιώτης  του  Μενέλαου  ,  για  την  προμήθεια  υγρών 
καυσίμων για το Δήμο Πύδνας  Κολινδρού και τη Σχολική Επιτροπή Β/ 
Θμιας Εκπαίδευσης ,

2. Χαρίτωνος  Νικόλαος  του  Επαμεινώνδα  ,  για  την  προμήθεια  υγρών 
καυσίμων για το ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ , τη ΔΗΚΟΙΝΕ και τη Σχολική Επιτροπή 
Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης  και 

3.  Ευθυμίου Θεόδωρος , για το σύνολο των λιπαντικών .
   Με την υπ΄ αριθ. 2/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
το  ανωτέρω  πρακτικό.  Σε  συνέχεια  της  απόφασης  αυτής,  οι  κ.  Χοϊλούς 
Παναγιώτης  ,  Χαρίτωνος  Νικόλαος   και  Ευθυμίου  Θεόδωρος 
κλήθηκαν   με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ  .  572/17-01-2018   πρόσκληση  της 
Επιτροπής  Διαγωνισμών  του  Δήμου    να  προσκομίσουν  σε  σφραγισμένο 
φάκελο,  εντός  20  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  τα 
προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.
  Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους μέσω 

του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 17-01-2018 και προέβλεπε την 
αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών στις 6-2-2018 και ώρα 11:00 π.μ.



 Η  Επιτροπή  συνεδρίασε  στις  6-2-2018  προκειμένου  να  προβεί  στην 

αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών (  ηλεκτρονικού και  έντυπου - 
σφραγισμένου ) που κατέθεσαν  οι προσωρινοί ανάδοχοι .

  Ο προσωρινός  ανάδοχος  με  την επωνυμία  Χαρίτωνος Νικόλαος  του 
Επαμεινώνδα κατέθεσε  εμπρόθεσμα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  στο 

ηλεκτρονικό  σύστημα  ΕΣΗΔΗΣ  ,  καθώς  και  το  σφραγισμένο  φάκελο 
δικαιολογητικών ,  ο οποίος έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου  948/25-1-2018 , 

συνεπώς εμπροθέσμως . 
  Ο  προσωρινός  ανάδοχος  με  την  επωνυμία  Ευθυμίου  Θεόδωρος  του 
Νικολαόυ  κατέθεσε  εμπρόθεσμα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  στο 
ηλεκτρονικό  σύστημα  ΕΣΗΔΗΣ  ,  καθώς  και  το  σφραγισμένο  φάκελο 

δικαιολογητικών , ο οποίος έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1164/30-1-2018 , 
συνεπώς εμπροθέσμως . 

 Ο προσωρινός ανάδοχος Χοϊλού Παναγιώτης του Μενέλαου δεν κατέθεσε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ή σφραγισμένο 

φάκελο δικαιολογητικών στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού . Σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 « αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν , παρέχεται 
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 

εντός προθεσμίας πέντε ( 5 ) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν » . Η Επιτροπή Διαγωνισμού απέστειλε την υπ’ αριθ. 

1456/07-02-2018 πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης 
στον Χοϊλού Παναγιώτη του Μενέλαου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ στις 07-02-2018 . Η πρόσκληση προέβλεπε την αποσφράγιση των 
φακέλων δικαιολογητικών στις 13-02-2018 και ώρα 11:00 π.μ. 

  Στη συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης  , ο προσωρινός ανάδοχος με την 
επωνυμία  Χοϊλούς Παναγιώτης του Μενέλαου κατέθεσε εμπρόθεσμα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ , καθώς και το 
σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών , ο οποίος έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 

1610/13-2-2018 , συνεπώς εμπροθέσμως . 
  Η  Επιτροπή  διαγωνισμού  με  το  από  13-02-2018 πρακτικό  αφού 

προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης και 



σε  έλεγχο  τους,  διαπίστωσε  την  πληρότητά  τους  και  πρότεινε  την 

κατακύρωση του διαγωνισμού στους  κ. Χοϊλού Παναγιώτη ,  κ.  Χαρίτωνος 
Νικόλαο   και  κ.  Ευθυμίου  Θεόδωρο  για  τα  είδη  όπως  αυτά  αναφέρονται 

παραπάνω  .
Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  η 

Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ.13131/26-10-2017 διακήρυξης
3) το από 13-02-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) Την υπ’ αριθ.  43/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5)  Τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της 

ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)  ανάληψης υποχρέωσης,  για  την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 

4  του  ΠΔ 80/2016  και  τη  δέσμευση στα  οικείο  Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 43

6) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
1 . Την έγκριση του από 13-02-2018  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 

ως έχει . 
2.   Την  κατακύρωση  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την 

προμήθεια  με  τίτλο  :  «Προμήθεια  υγρών καυσίμων και  λιπαντικών 
έτους 2018 για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα νομικά πρόσωπα 
που εποπτεύει  » όπως παρακάτω : 
Α.   Χοϊλούς  Παναγιώτης  του  Μενέλαου  ,  για  την  προμήθεια  υγρών 

καυσίμων για το Δήμο Πύδνας  Κολινδρού και τη Σχολική Επιτροπή Β/ 
Θμιας Εκπαίδευσης ,

Β.  Χαρίτωνος  Νικόλαος  του  Επαμεινώνδα  ,  για  την  προμήθεια  υγρών 
καυσίμων για το ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ , τη ΔΗΚΟΙΝΕ και τη Σχολική Επιτροπή 
Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης  και 

Γ.  Ευθυμίου Θεόδωρος , για το σύνολο των λιπαντικών .



3. Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης πραγματοποιήθηκε με την αριθ. 7/2018 
απόφαση της Ο.Ε. σε βάρος των  Κ.Α 10.6641 , 10.6643 , 20.6641 , 
25.6641  ,  30.6641  ,  35.6644  &  70.6641  του  προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018 .

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 31/2018.
        Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                                                             Υπογραφές                      Τα Μέλη

                                                      Αιγίνιο 14– 02– 2018    
                Ο Πρόεδρος 
      
            Ευάγγελος Β. Λαγδάρης              

Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Εξέταση αιτήματος του ΤΟΕΒ Π. Ελευθεροχωρίου  .
Aριθ. απόφασης  32/2018                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα 
Φεβρουαρίου 2018   ημέρα   Τετάρτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθαν σε 
συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 
1490/08-02-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75  του  Ν. 
3852/2010 .
       Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε 
σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.
2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 
Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 
Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος
ως Μέλος

3.
4.

Πορφυρίδης Χριστόφορος
Τουλούπας Νικόλαος 

Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος 
ως Μέλος 



5. 
6.
7. 

Ασλανίδου Αργυρούλα
Καζάς Παναγιώτης
Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

ως Μέλος
ως μέλος
ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      
  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος  το  17ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στο 
Νομικό Σύμβουλο του Δήμου ο οποίος θέτει υπόψη των μελών τις Ο.Ε. τα 
παρακάτω  :  
      Με την από 1-8-2011 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Π. Ελευθεροχωρίου 

αποφασίσθηκε η παραχώρηση προς τον δήμο Πύδνας-Κολινδρού της χρήσης 
νερού μιας γεώτρησης που ανήκει στον ΤΟΕΒ Παλαιού Ελευθεροχωρίου στη 

θέση «Καμαροπούλα» Παλαιού Ελευθεροχωρίου του δήμου Πύδνας-Κολινδρού 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε ύδρευση των κατοίκων της ως άνω 

Δημοτικής  Κοινότητας  και  με  δεδομένη  την  μεγάλη  έλλειψη  νερού  που 
αντιμετωπίζει η Κοινότητα αυτή. Στην απόφαση συμπεριλήφθηκε ο όρος της 

ανάληψης των εξόδων λειτουργίας της γεώτρησης, της συντήρησης και της 
αποκατάστασης τυχόν βλαβών από το Δήμο.  Η διάρκεια της παραχώρησης 

ήταν  αόριστη  καθόσον  ορίσθηκε  ότι  αυτή  θα  διαρκέσει  μέχρι  να  βρεθεί 
οριστική  λύση  υδροδότησης  της  κοινότητας  με  νέα  γεώτρηση,  δηλαδή 

εξαρτήθηκε από γεγονός μελλοντικό χρονικά απροσδιόριστο και αβέβαιο.
Η ως άνω απόφαση  του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Π. Ελευθεροχωρίου επικαιροποιήθηκε 

με νεώτερη απόφαση του το έτος 2016 με τους ως άνω όρους. 
Έκτοτε η τοπική κοινότητα Παλαιού Ελευθεροχωρίου καλύπτει αποκλειστικά 

τις υδρευτικές ανάγκες της από την γεώτρηση αυτή χωρίς να υπάρχει άλλος 
τρόπος υδροδότησης. 

Επειδή όμως η ανωτέρω σύμβαση δεν καταλήφθηκε από έγγραφο τύπο και 
δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για τις συμβάσεις των 

ΟΤΑ  ήτοι  δεν  ελήφθη  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  ούτε  έγινε 
διαγωνιστική διαδικασία, δεν κατέστη δυνατό να πληρωθεί νομίμως η αξία του 



ρεύματος  λειτουργίας  της  γεώτρησης  από  τον  δήμο  μας  καθόσον  δεν 

εγκρίθηκε  από την  επίτροπο  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  η  σχετική  δαπάνη. 
Ωσαύτως ο ΤΟΕΒ  προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο Κολινδρού με αγωγή (αριθμ. 

καταθ.  2/13-2-2017)  με  την  οποία  ζητούσε  να  υποχρεωθεί  ο  δήμος  στην 
καταβολή ποσού 3.848 ευρώ που αφορούσε αξία ρεύματος λειτουργίας της ως 

άνω  γεώτρησης  μέχρι  την  άσκηση  της  αγωγής.  Η  συζήτηση  της  αγωγής 
συντελέσθηκε στις 1-10-2017 και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης. 

Εντελώς απροσδόκητα, όμως το Δ.Σ. του ΤΟΕΒ συνήλθε στις 22-11-2017 και 
έλαβε  απόφαση  –  πρακτικό  4ο/2017-  με  την  οποία  αποφασίζεται  να γίνει 
οριστική διακοπή της λειτουργίας της ανωτέρω γεώτρησης στις 8-12-
2017 με  το  σκεπτικό  ότι  δεν  κατέστη  δυνατή  η  πληρωμή  της  αξίας  του 

ηλεκτρικού  ρεύματος  από  τον  δήμο  μας  μέχρι  σήμερα,  παρότι  η  υπόθεση 
εκδικάσθηκε  και  αναμένεται  η  έκδοση  απόφασης  από  το  Ειρηνοδικείο 

Κολινδρού. 
Ο Δήμος  μας  άμεσα προσέφυγε  στο  Μονομελές  Πρωτοδικείο  Κατερίνης  με 

αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής με 
την οποία απαγορεύεται κάθε διακοπή λειτουργίας της ανωτέρω γεώτρησης 

μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 
η οποία θα εκδικασθεί στις 8-1-2018.  

Την επομένη της χορηγήσεως της προσωρινής διαταγής από το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Κατερίνης η ΔΕΗ προχώρησε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης της 

ανωτέρω γεώτρησης λόγω υπάρξεως οφειλών προς αυτήν από τον ΤΟΕΒ από 
την κατανάλωση ρεύματος ποσό που υπερέβαινε τις 25.000 ευρώ. 

Μετά από ενέργειες της Διοίκησης επετεύχθη η επανασύνδεση του ρεύματος 
και η ομαλή υδροδότηση του οικισμού του Π. Ελευθεροχωρίου. 

Ωστόσο η ΔΕΗ αξιώνει προκειμένου να μην επαναδιακόψει την ηλεκτροδότηση 
της γεώτρησης να υπογραφεί τριμερής σύμβαση μεταξύ της ΔΕΗ, του δήμου 

Πύδνας-Κολινδρού και του ΤΟΕΒ Π. Ελευθεροχωρίου με την οποία ο δήμος 
μας να αναδέχεται το χρέος του ΤΟΕΒ προς αυτήν και να αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να το πληρώσει εξ ιδίων πόρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών 
διότι  σε  διαφορετική  περίπτωση  θα  προβεί  εκ  νέου  σε  διακοπή  της 

ηλεκτροδότησης. 



Επί του αιτήματος αυτού της ΔΕΗ εισηγήθηκα αρνητικά στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της 27  ης   Δεκεμβρίου 2017 για το λόγο ότι δεν   είναι νομικά 
επιτρεπτή  η  αναδοχή  χρέους  από  το  τον  Δήμο  αφενός  διότι  αυτό  δεν 

προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις αφετέρου διότι δεν υφίσταται αξίωση 
εις βάρος του δήμου βεβαιωμένη από νόμιμο τίτλο ή δικαστική απόφαση. 

Κατά  την  ίδια  συνεδρίαση  της  27ης Δεκεμβρίου  2017  ελήφθη  η  υπ’αριθμ. 
302/2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου με την 

οποία ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού αποδέχθηκε την δωρεάν παραχώρηση της 
χρήσης της γεώτρησης ιδιοκτησίας ΤΟΕΒ Π. Ελευθεροχωρίου που βρίσκεται 

στη θέση «Καμαροπούλα» Π. Ελευθεροχωρίου για το χρονικό διάστημα από 1-
1-2017 ως και 31-12-2018 και παράλληλα ανέλαβε για το παραπάνω χρονικό 

διάστημα  τα  έξοδα  λειτουργίας  της  γεώτρησης  (αξία  ρεύματος,  έξοδα 
συντήρησης-επισκευής) αναλαμβάνει ο δήμος. 

Ακολούθως υπογράφηκε το από 22-1-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 
δήμου και του ΤΟΕΒ Π. Ελευθεροχωρίου με το οποίο συμφωνήθηκε η δωρεάν 

παραχώρηση της χρήσης της ως άνω γεώτρησης για το χρονικό διάστημα από 
1-1-2018  ως  31-12-2018  με  τους  ειδικότερους  όρους  και  συμφωνίες  που 

εμπεριέχονται σ’αυτό.
Εν τω μεταξύ στις 19-1-2018 ο ΤΟΕΒ Π. Ελευθεροχωρίου κατέθεσε ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Κολινδρού την με αριθμ. κατάθ. 1/2018 αγωγή του κατά 
του  δήμου  Πύδνας-Κολινδρού  με  την  οποία  ζητά  να  του  επιδικασθεί  ποσό 

6.045,03 ευρώ το οποίο αφορά στην αξία κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
της  ανωτέρω  γεώτρησης  για  την  περίοδο  13-10-2016  ως  και  10-10-2017 

σύμφωνα  με  τους  εκκαθαριστικούς  λογαριασμούς  της  ΔΕΗ  στους  οποίους 
αναφέρεται.

Στην συνέχεα ο ΤΟΕΒ Π. Ελευθεροχωρίου κατέθεσε ενώπιον του Δήμου μας 
την από 31-1-2018 αίτησή του με την οποία ζητά την συμβιβαστική επίλυση 

της διαφοράς και την σύνταξη πρακτικού συμβιβασμού, παραιτούμενος τόκων 
και δικαστικής δαπάνης. 

Επ’αυτού εισηγούμαι τα ακόλουθα:
Α. Με  τις  διατάξεις  της  περίπτωσης  (ιδ)  της  παρ.  1  του  άρθρου  72 

«Οικονομική  επιτροπή  –  Αρμοδιότητες»  του  ν.  3852/2010,  όπως 



αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, απονέμεται 

στην   οικονομική  επιτροπή η  αρμοδιότητα  να  αποφασίζει  για  το  δικαστικό 
συμβιβασμό  και  τον  εξώδικο  συμβιβασμό  ή  κατάργηση  δίκης  που  έχουν 

αντικείμενο  μέχρι  του  ποσού  των  τριάντα  χιλιάδων  (30.000)  ευρώ  και  να 
εισηγείται  στο  δημοτικό  συμβούλιο  για  τον  εξώδικο  συμβιβασμό  ή  την 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.
Η ως άνω απόφαση (είτε  της  οικονομικής  επιτροπής είτε  του δημοτικού 

συμβουλίου, σε περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου των τριάντα χιλιάδων ευρώ) 
λαμβάνεται  ύστερα  από  γνωμοδότηση  δικηγόρου,  η  ανυπαρξία  της  οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα αυτής (παρ. 2 του ίδιου άρθρου).
Β. Κατά το άρθρο 214 Α ΚΠολΔ : 

1. Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι 
την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και  χωρίς  να υφίσταται  στάση της δίκης,  όταν 

αντικείμενό της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το 
ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός.

2.  Για  το  συμβιβασμό  συντάσσεται  ατελώς  πρακτικό,  που  περιλαμβάνει  το 
περιεχόμενο  της  συμφωνίας  τους  και  ιδίως  το  είδος  του  αναγνωριζόμενου 

δικαιώματος,  το  ποσό  της  οφειλόμενης  παροχής  και  τους  τυχόν  όρους  υπό  τους 
οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Το πρακτικό 

συντάσσεται  σε  τόσα  αντίτυπα  όσοι  και  οι  διάδικοι  ή  ομάδες  διαδίκων,  που 
αντιδικούν, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτούς ή από τους δικηγόρους τους 

αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 98 περίπτωση β’.
3. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να ζητήσει την 

επικύρωσή του από το δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου 
εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο. Το πρακτικό επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι:  

α) η διαφορά είναι δεκτική συμβιβαστικής επίλυσης, β) το πρακτικό έχει υπογραφεί 
σύμφωνα με όσα προαναφέρονται και γ) από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του 

αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το ποσό της οφειλόμενης παροχής, καθώς και οι 
τυχόν όροι εκπλήρωσής της. Αν η διαφορά περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό 

αποτελεί από την επικύρωσή του τίτλο εκτελεστό και περιάπτεται με τον εκτελεστήριο 
τύπο  από  το  αρμόδιο  για  την  επικύρωσή  του  δικαστήριο.  Αν  η  διαφορά  έχει 

χαρακτήρα  απλώς  αναγνωριστικό,  το  πρακτικό  αποδεικνύει  το  δικαίωμα.  Με  την 
επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης.

Στην προκειμένη περίπτωση:



> η απαίτηση του ενάγοντος ΤΟΕΒ Π. Ελευθεροχωρίου αναγνωρίζεται από τον 

Δήμο  μας  όπως  συνομολογεί  και  ο  Πρόεδρος  της  Τοπικής  Κοινότητας  Π. 
Ελευθεροχωρίου με βεβαίωση του Προέδρου της Γεωργίου Σιδηρόπουλου που 

μου προσκόμισε. 
> Η άξια  της  κατανάλωσης  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  προκύπτει  από τους 

αντίστοιχους λογαριασμούς της ΔΕΗ για την περίοδο 13-10-2016 μέχρι και 10-
10-2017.

>  Το  τοπικό  συμβούλιο  Π.  Ελευθεροχωρίου  αποδέχθηκε  με  την  υπ’αριθμ. 
14/2017 το Πρακτικό 5/2017 του ΤΟΕΒ Π. Ελευθεροχωρίου και εισηγήθηκε 

θετικά για την αποδοχή της δωρεάν χρήσης της ανωτέρω γεώτρησης. 
 >   Το  Δημοτικό  συμβούλιο  με  την  απόφαση  του  με  αριθμό   302/2017 

αποδέχθηκε την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της ανωτέρω γεώτρησης 
αναδρομικά  από  1-1-2017  μέχρι  και  31-12-2017  και  αναγνώρισε  την 

υποχρέωση του δήμου να καταβάλλει την αξία του ρεύματος ως και τα λοιπά 
έξοδα λειτουργίας και συντήρησης της γεώτρησης.   

>  Υφίσταται  αδήριτη  ανάγκη  να  πληρωθεί  η  αξία  του  ρεύματος  από  την 
λειτουργία  της  γεώτρησης  που  χρησιμοποίησε  ο  δήμος  για  τις  υδρευτικές 

ανάγκες της κοινότητας Π. Ελευθεροχωρίου διότι σε διαφορετική περίπτωση 
επίκειται  σύμφωνα με  ρητές  επισημάνσεις  των στελεχών της  ΔΕΗ με τους 

οποίους  είχαμε  τηλεφωνική  επικοινωνία,  οριστική  διακοπή  της  παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος πράγμα που θα οδηγήσει  σε παύση της υδροδότησης 

του πληθυσμού του Π. Ελευθεροχωρίου αφού αυτή την στιγμή δεν διαθέτει 
εναλλακτική πηγή άντλησης νερού ύδρευσης. 

  Για  τους  λόγους  αυτούς  εισηγούμαι  να  εγκρίνετε  την  σύναψη  εξώδικου 
συμβιβασμού  με  τον  ΤΟΕΒ  Π.  Ελευθεροχωρίου  ενώπιον  του  Ειρηνοδίκη 

Κολινδρού σύμφωνα με το αίτημα της με αριθμ. κατάθ. 1/2018 αγωγή τους και 
Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να υπογράψει το σχετικό πρακτικό.

    Στη  συνέχεια  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής    Επιτροπής  να 
αποφασίσουν σχετικά .

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις 
σχετικές διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ,  την αίτηση του ΤΟΕΒ Π. 
Ελευθεροχωρίου  , την αριθ. 1/2018 αγωγή και την αριθ. 1203/31-01-2018 
αίτηση του ΤΟΕΒ Π. Ελευθεροχωρίου 



Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α
1. Την  έγκριση  σύναψης  εξώδικου  συμβιβασμού  με  το  Τ.Ο.Ε.Β.  Π. 

Ελυθεροχωρίου ενώπιον του Ειρηνοδίκη Κολινδρού σύμφωνα με την αριθ. 
1/2018  αγωγή  για  τους  λόγους  που αναφέρονται  στην  εισήγηση της 
παρούσας απόφασης  .

2. Την καταβολή του ποσού των 6.045,03  € στο ΤΟΕΒ Π. Ελευθεροχωρίου 
για την εξόφληση της δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος της γεώτρησης  που 
χρησιμοποίησε ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού .

3. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 6.045,03  € σε βάρος του Κ.Α. 
25.6211 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 .

4. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Λαγδάρης Ευάγγελος για την υπογραφή 
του σχετικού πρακτικού συμβιβασμού .
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 32/2018.

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
               Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη

                                                          Ακριβές  απόσπασμα        
             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 14–02-2018
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