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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 24ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 13ης 

Ιουλίου 2021. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 177/2021 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επανέγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “Οδοστρωσία δασικής οδού 

«Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής Πετρωτών” σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 

 

Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 

ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, η οποία λόγω των 

μέτρων στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11706/09.07.2021 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 και την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ.13727/05.07.2021 

(ΑΔΑ:6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο εννέα (9) μελών έλαβαν μέρος στην 

τηλεδιάσκεψη και δήλωσαν παρόντα τα έξι (6) μέλη, τα εξής:  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος) 1. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ 

3. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ  

6. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση του θέματος: Επανέγκριση τευχών δημοπράτησης του 

έργου με τίτλο: “Οδοστρωσία δασικής οδού «Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής Πετρωτών” 

σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021. Το παραπάνω θέμα δεν περιλαμβάνεται στα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης και θεωρείται κατεπείγον, διότι αφορά άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου, 

προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες διαγωνισμού και να υλοποιηθεί άμεσα το έργο του 

θέματος, το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από το INTERREG V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020. Έτσι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 77 του N. 4555/18, η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για τη συζήτηση ή μη του 

θέματος.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την εισήγηση του 

Προέδρου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο έκτακτο θέμα και προ ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής:  
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 «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΄ 

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.» 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 09/2019 θεωρημένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ορεστιάδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Οδοστρωσία δασικής οδού «Εξώβουνο – 

Μαντένια» περιοχής Πετρωτών”, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00€ 

με ΦΠΑ 24% και επειδή υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, συνεπώς θα πρέπει να 

διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεσή του. 

Με την υπ’ αριθμ. 74/2021 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 9/2019 

μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “Οδοστρωσία δασικής οδού «Εξώβουνο – 

Μαντένια» περιοχής Πετρωτών”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 09/2019 μελέτη της ΤΥΔΟ, συνολικού 

προϋπολογισμού 225.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ο οποίος θα βαρύνει τον Κ.Α. 

64.7341.53 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας για το οικονομικό έτος 2021 με 

χρηματοδότηση από το INTERREG V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020 και καθόρισε τους όρους 

διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ), για την 

ανάθεση κατασκευής του έργου. 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθμ. 11729/12.07.2021  έγγραφό της διαβιβάζει στην 

Οικονομική Επιτροπή τα νέα σχέδια τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “Οδοστρωσία δασικής 

οδού «Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής Πετρωτών”, τα οποία τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τα νέα 

πρότυπα της ΕΑΑΔΗΣΥ προσαρμοσμένα στις τροποποιήσεις σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021 και ζητά 

την επανέγκριση των τευχών δημοπράτησης του προαναφερόμενου έργου.» 
 

 

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. 09/2019 μελέτη, το υπ’ αριθμ. 

3994/09.03.2021 (21REQ008255167 2021-03-09) πρωτογενές αίτημα, την υπ’ αριθμ. 200/2021 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΣΤΒΩΞΒ-ΚΣ9, ΑΔΑΜ: 21REQ008294005 2021-03-17), η οποία πήρε 

αριθμ. πρωτ.: 4402/17.03.2021, την υπ’ αριθμ. 74/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ 

αριθμ. 11729/12.07.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα συνημμένα 

έγγραφα του διαγωνισμού, τα τροποποιημένα τεύχη δημοπράτησης και το νέο σχέδιο διακήρυξης και τις 

ανάγκες του Δήμου, 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Την επανέγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “Οδοστρωσία δασικής οδού 

«Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής Πετρωτών”, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

προσαρμοσμένα στις τροποποιήσεις σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
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09/2019 μελέτη της ΤΥΔΟ, συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%, ο οποίος θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.7341.53 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας 

για το οικονομικό έτος 2021 με χρηματοδότηση από το INTERREG V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020. 

 

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

ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση κατασκευής έργου με τίτλο: “Οδοστρωσία δασικής 

οδού «Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής Πετρωτών” (Αρ. μελ. 09/2019), σύμφωνα με τη συνημμένη 

τροποποιημένη προκήρυξη δημόσιας σύμβασης, ως εξής: 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  

 
ΕΡΓΟ: 

ΑΔΑ:  
«ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ «ΕΞΩΒΟΥΝΟ-
ΜΑΝΤΕΝΙΑ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ» 
CPV: 45233123-7 
Α.Α. Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 
179875 

 
ΣΧΕΔΙΟ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 

δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ «ΕΞΩΒΟΥΝΟ-ΜΑΝΤΕΝΙΑ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ» εκτιμώμενης αξίας  181.451,61 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (225.000,00 με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό 180.917,62 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα). 

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.orestiada.gr).       
 3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων της 

ΕΑΑΔΗΣΥ, για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

 4.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2552 350346-341, FAX επικοινωνίας 25520 350357, αρμόδιος 

υπάλληλος κ. Παπαδόπουλος Μιχαήλ και Σκερλετίδου Αικατερίνη. 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η ../../2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 13.00.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η ../../2021, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10.00 π.μ  

6.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 7.Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 

την παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 

8.1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  

στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό 180.917,62 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 

απρόβλεπτα)  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. 
8.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

8.3 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.  

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

9. 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 3.629,03 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 

τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής 

διακήρυξης, ήτοι μέχρι ../../2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το: INTERREG V-A ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

2014-2020» με κωδικό ΣΑΕΠ: 231/6 και Κ.Α:64.7341.53 (κωδικός αριθμός έργου του προϋπολογισμού του 

Δήμου Ορεστιάδας). 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το την Αναθέτουσα Αρχή δηλαδή την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας. 

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 6 μήνες.    

 

Ορεστιάδα, 00/06/2021 

 

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας 

 

 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 177/2021. 
 

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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