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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
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Ορεστιάδα, 23/03/2022 
Αρ. Πρωτ.: 5676 

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου 11   
Ταχ. Κώδικας : 68200 Ορεστιάδα   
Πληροφορίες : Καλεντζίδης Βλάσης   
Τηλέφωνο : 25523 50360   
Fax : 25523 50357   
E-mail : vlasis@orestiada.gr   
  ΠΡΟΣ: Βασικό Μελετητή του έργου: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 
Λυμπερόπουλο Κων/νο, Μηχανολόγο 
Μηχανικό 
Βιζυηνού 20, 68100 Αλεξανδρούπολη 
 

 
                                   
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - 

μελετητή για την υλοποίηση της πράξης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 και 188 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α'/08-8-2016), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 «Καθορισμός 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων -Μελετητών κατά 

την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή 

του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (ΦΕΚ 

Β' 4203/25.09.2018). 

3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α'/13-7-2010). 

4. Την με αρ. πρωτ. 3266/21-02-2022 σύμβαση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: 

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5056303. 

5. Την με αριθμό 65/15-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή για 

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 
Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό 

Χρόνος Διατήρησης: Τριετία 





την υλοποίηση της πράξης: Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου 

Ορεστιάδας” και συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση της προσφοράς. 

6. Την ανάγκη να κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β' 4203/25.09.2018) για την σύναψη σύμβασης 

παροχής τεχνικών υπηρεσιών Βασικού Μελετητή κατά την εκτέλεση της ως άνω σύμβασης του έργου. 

Ο μελετητής θα πρέπει να καταθέσει και εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Προσκαλούμε τον Μελετητή της μελέτης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» να εκδηλώσει ενδιαφέρον ανάληψης καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων Βασικού Μελετητή και να υποβάλει προσφορά προς διαπραγμάτευση το αργότερο 

εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση αυτής της πρόσκλησης. 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους 

λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, 

καθώς και την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το έντυπο της υπηρεσίας. 

 

Ο Βασικός Μελετητής θα κληθεί από την τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης προς αξιολόγηση και 

έλεγχο της προσφοράς του στις 15/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα Γραφεία της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας. 

 

 

 Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας 

 

 

 

Μαυρίδης Βασίλειος 
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