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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 30ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 07ης 

Σεπτεμβρίου 2021. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 244/2021 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 

καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της 

Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο Νηπιαγωγείο)” 

 

Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 

2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. 15181/03.09.2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε χωριστά σε καθένα μέλος 

της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτά 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα.  

Η συνεδρίαση, λόγω των μέτρων στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, 

πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη για τους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30.08.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-

ΑΨ7). 

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

εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) μέλη ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος) 1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ  

6. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

7. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ  

 

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

τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής:  

«Σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ. 1.στ) i. και 1.ζ) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή: «1. Η 

Οικονομική Επιτροπή ….. στ)Αποφασίζει για: i. την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους……. .….ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 
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147) και αποφασίσει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 

άρθρο 189 του Ν. 4412/2016……». 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]».  

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 

61.» 

 

Ο Δήμος Ορεστιάδας με την υπ’ αριθμ. 78/20212 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε 

την σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας για την υλοποίηση του έργου 

με τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο Νηπιαγωγείο)”. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2020 θεωρημένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ορεστιάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της 

Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο Νηπιαγωγείο)”, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

65.339,00€ με ΦΠΑ 24%. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ορεστιάδας προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης σε στέγες σχολείων στην Ορεστιάδα. 

Οι στέγες παρουσιάζουν τμηματικές καθιζήσεις, λόγω παλαιότητας της ξυλείας τους. Συγκεκριμένα: 

1) ΕΠΑΛ Ορεστιάδας προβλέπεται: 

Καθαίρεση επικεραμώσεων, καθαίρεση φέροντος οργανισμού της ξύλινης στέγης και αντικατάσταση 

τους με νέα ξυλεία όπου απαιτείται, επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη, επικεράμωση 

με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, αντικατάσταση κάθετων και οριζοντίων υδρορροών. 

2) 2ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας: 

Καθαίρεση επικεραμώσεων σε τμήμα στέγης επιφάνειας 39,78 μ2, καθαίρεση τμήματος φέροντος 

οργανισμού της ξύλινης στέγης και αντικατάσταση τους με νέα ξυλεία, επίστρωση με ελαστομερή 

υδρατμοπερατή μεμβράνη, επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής υπηρεσίας και τις υποδείξεις 

του Επιβλέποντα Μηχανικού. 

Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 65.339,00€ εκ των οποίων 12.646,26 € είναι για 

το ΦΠΑ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

Α/Α Είδος Εργασιών 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικός 

Αναθεώ

-ρησης 

Α.Τ. 
Μον. 

Μετρ. 

Ποσότη

τα 

Τιμή 

Μονάδας 

(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 

Καθαίρεση επικεραμώσεων με 

προσοχή, για την εξαγωγή 

ακέραιων πλακών σε ποσοστό άνω 

του 50%  

ΝΑΟΙΚ 

22.22.02 

ΟΙΚ 

2241 
1 m2 520,46 9,00 4.684,14  

2 
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού 

ξύλινης στέγης 

ΝΑΟΙΚ 

22.51 

ΟΙΚ 

5276 
2 m3 12,01 56,00 672,56  

 Σύνολο: 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 5.356,70 5.356,70 

 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

1 

Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες 

οροφές και στέγες από ξυλεία 

ελάτου, πριστή  

ΝΑΟΙΚ 

52.01.02 

ΟΙΚ 

5202 3 m3 2,64 560,00 1.478,40  

2 
Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες 

πάχους 1,8 cm  

ΝΑΟΙΚ 

52.80.02 

ΟΙΚ 

5282 
4 m2 520,46 19,00 9.888,74  

3 
Επίστρωση με ελαστομερή 

υδρατμοπερατή μεμβράνη  

ΝΑΟΙΚ 

79.10 

ΟΙΚ 

7912 
5 m2 572,51 7,90 4.522,83  

4 
Επικεράμωση με κεραμίδια 

ρωμαϊκού τύπου  

ΝΑΟΙΚ 

72.16 

ΟΙΚ 

7211 
6 m2 260,23 23,50 6.115,41  

5 

Επικεράμωση με κεραμίδια 

ρωμαϊκού τύπου που προέρχονται 

από καθαίρεση υπάρχουσας 

επικεράμωσης   

ΟΙΚ 

Σ72.16 

ΟΙΚ 

7211 
7 τ.μ. 260,23 19,90 5.178,58  
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6 
Υδρορροή από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική 

ΑΤΗΕ 

8062.1 

ΗΛΜ 1 
8 kg 77,89 23,52 1.831,97  

7 
Υδρορροή από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 

ΑΤΗΕ 

8062.3 

ΗΛΜ 1 
9 kg 138,88 14,30 1.985,98  

8 
Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης 

(ντερές) 

ΑΤΗΕ 

8061.1 

ΗΛΜ 1 
10 m2 55,60 39,68 2.206,21  

 Σύνολο: 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 33.208,12 33.208,12 

Άθροισμα  

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 
38.564,82 

6.941,67 

Άθροισμα  

Απρόβλεπτα 15,00% 
45.506,49 

6.825,97 

Άθροισμα 

Απολογιστικά ανακύκλωσης  
52.332,46 

202,31 

Άθροισμα  

Πρόβλεψη αναθεώρησης  
52.534,77 

157,97 

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00% 
52.692,74 
12.646,26 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  65.339,00 

 

Για την προαναφερόμενο έργο έχει συνταχθεί το υπ’ αριθμ. 13165/04.08.2021 (21REQ009026592 

2021-08-04) πρωτογενές αίτημα. Τέλος, να αναφερθεί ότι για την προαναφερόμενη δαπάνη εκδόθηκε 

από την Οικονομική Υπηρεσία η υπ’ αριθμ. 430/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

Ω1Φ8ΩΞΒ-2Ψ7, ΑΔΑΜ: 21REQ009050686 2021-08-09), η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 13546/09.08.2021, 

σύμφωνα με την οποία η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7331.18 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

του οικονομικού έτους 2021. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της 

Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο Νηπιαγωγείο)”, σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη και με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 και του Ν.4782/2021.» 

 

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

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής και έλαβε υπ’ όψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 

του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4555/2018 με 

τις τροποποιήσεις τους, τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, την υπ’ αριθμ. 11/2020 μελέτη, τα τεύχη 

δημοπράτησης και το σχέδιο διακήρυξης, το υπ’ αριθμ. 13165/04.08.2021 (21REQ009026592 2021-08-

04) πρωτογενές αίτημα, την υπ’ αριθμ. 430/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω1Φ8ΩΞΒ-

2Ψ7, ΑΔΑΜ: 21REQ009050686 2021-08-09), η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 13546/09.08.2021, το υπ’ αριθμ. 

15034/02.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα 

του διαγωνισμού και τις ανάγκες του Δήμου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2020 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: 

“Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο Νηπιαγωγείο)”, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 11/2020 μελέτη της ΤΥΔΟ, συνολικού προϋπολογισμού 65.339,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%, ο οποίος θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.18 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου 

Ορεστιάδας για το οικονομικό έτος 2021 (Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό 

118073/3426/18.05.2021). 

 

2. Τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση κατασκευής έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών 

σε σχολεία της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο Νηπιαγωγείο)” (Αρ. μελ. 11/2020), σύμφωνα με τη συνημμένη 

προκήρυξη δημόσιας σύμβασης, ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  

ΕΡΓΟ: 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΠΑΛ-2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)  
Κ.Α.: 30.7331.18 

CPV: 45261900-3   

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΠΑΛ-2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)  

Ο  Δ ι κ α ι ο ύ χ ο ς  Δ ή μ ο ς  Ο ρ ε σ τ ι ά δ α ς ,  π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  α ν ο ι κ τ ό  δ ι α γ ω ν ι σ μ ό  μ έ σ ω  

Ε . Σ . Η . Δ . Η . Σ .  γ ι α  τ η ν  α ν ά θ ε σ η  τ ο υ  έ ρ γ ο υ :  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

 
εκτιμώμενης αξίας 52.692,74€ (πλέον ΦΠΑ) και συνολικού προϋπολογισμού 65.339,00 € που αναλύεται σε: 

Δαπάνη εργασιών: 38.564,82 €, 

ΓΕ + ΟΕ: 6.941,67 €, 
Απρόβλεπτα: 6.825,97 €, 

Απολογιστικά (τέλη διάθεσης Α.Ε.Κ.Κ ): 202,31  € 
Αναθεώρηση: 157,97€, 

ΦΠΑ: 12.646,26€ 

 
1. 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 στο ΕΣΗΔΗΣ 

καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας: www.orestiada.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το πρότυπο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.  

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ….η …………. 2021 
ημέρα ………………… και ώρα 15:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παρ. 95 του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η …η ……………….. 2021 ημέρα …………………….. και ώρα 
10:00 π.μ .  

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία σε έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένοι 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.  
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  

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.  

4. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.  

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.  

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 
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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 αναλυτικής διακήρυξης.  

5. 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 1.053,85 ευρώ. Η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.  
6. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.  

7. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τρεις (03) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

8. Το έργο συγχρηματοδοτείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας ΑΜΘ και 
Δήμου Ορεστιάδας. Κωδ. Π/Υ Δήμου Ορεστιάδας: 30.7331.18. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, αρμόδιος 
υπάλληλος Παπαδόπουλος Μιχαήλ (2552350341) και τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

 
Ορεστιάδα …/09/2021 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 244/2021. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως          

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο  Πρόεδρος 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
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