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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 

Από το 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 05ης 

Φεβρουαρίου 2018. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2018 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο: “Σύνταξη τεχνικών 

μελετών για την ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ στην Τ.Κ. Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας (Μελέτη 

εφαρμογής για τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) - βραχείας 

φιλοξενίας και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών – βραχείας φιλοξενίας στο Δήμο 

Ορεστιάδας)” 

 

 Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 05η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 

2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. 2335/01.02.2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε χωριστά σε καθένα 

μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα  72 & 75 τoυ Ν. 3852/10. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των 

εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη ήτοι: 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΑΛΛΑΣ Δ. (Πρόεδρος) 1. ΓΚΑΚΙΔΗΣ Α. 

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 2. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ Σ. 

3. ΜΑΡΑΣΛΗΣ Ε. 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. 

4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι. 4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. 

5. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ Α.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής:  

«Με την υπ’ αριθμ. 229/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 43/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ορεστιάδας που αφορά την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη τεχνικών μελετών για την 

ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ στην Τ.Κ. Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας (Μελέτη εφαρμογής για τη 

δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) - βραχείας φιλοξενίας και Κέντρου 

Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών – βραχείας φιλοξενίας στο Δήμο Ορεστιάδας)”, συνολικού 

προϋπολογισμού 59.566,24€ με το ΦΠΑ 24% και η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

εκπόνησης της μελέτης.  

Στο από 31.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρονται τα εξής 

αναλυτικά: 

«Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1667/21.01.2018 και ΑΔΑΜ 18PROC002581169 διακήρυξη, ο Δήμος 

Ορεστιάδας διακήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη 

τεχνικών μελετών για την ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ στην Τ.Κ. Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας (Μελέτη 

εφαρμογής για τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) - βραχείας 

φιλοξενίας και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών – βραχείας φιλοξενίας στο Δήμο Ορεστιάδας)”, 

συνολικού προϋπολογισμού 59.566,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
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Στην πορεία της διαδικασίας προέκυψαν ζητήματα αστοχιών στο προς μελέτη αντικείμενο και 

υπάρχει η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων από την Υπηρεσία. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ματαίωση του 

διαγωνισμού.» 

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 242/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού της προαναφερόμενης μελέτης, η οποία 

σύμφωνα με τα παραπάνω, και δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα ματαιωθεί, θα πρέπει να 

ανακληθεί.» 

 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τις υπ’ αριθμ. 229/2017 και 242/2017 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1667/21.01.2018 και ΑΔΑΜ 

18PROC002581169 διακήρυξη και το από 31.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

για τη μελέτη με τίτλο: “Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ στην Τ.Κ. 

Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας (Μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) - βραχείας φιλοξενίας και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών 

– βραχείας φιλοξενίας στο Δήμο Ορεστιάδας)”, συνολικού προϋπολογισμού 59.566,24€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, λόγω αστοχιών στο προς μελέτη αντικείμενο και προκειμένου 

να επαναπροσδιοριστούν τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα από την Υπηρεσία. 

 

2. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 229/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 

έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την 

εκπόνηση μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ στην Τ.Κ. 

Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας (Μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) - βραχείας φιλοξενίας και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών 

– βραχείας φιλοξενίας στο Δήμο Ορεστιάδας)”. 

 

3. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 242/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 

συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού 

της μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ στην Τ.Κ. 

Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας (Μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) - βραχείας φιλοξενίας και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών 

– βραχείας φιλοξενίας στο Δήμο Ορεστιάδας)”. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2018. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως          

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

        Ακριβές απόσπασμα 

             Ο  Πρόεδρος 

 

 

 

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ  

ΑΔΑ: ΩΧΛΓΩΞΒ-ΛΕΔ
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