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Από το 12ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 05ης

Απριλίου 2022.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 80/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου  με  τίτλο:  “Επισκευή  της
«Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών» Δήμου Ορεστιάδας”,  που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης
δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Στην Ορεστιάδα  και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 05η του μηνός Απριλίου του έτους
2022 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. 6249/01.04.2022 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,  την  υπ’  αριθμ.  643  εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Εσωτερικών  με  αριθμ.  Πρωτ.  69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)  και  την  υπ’  αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.17567/24.03.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1454/Β΄/25.03.2022).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βασίλειος Μαυρίδης, δεν έλαβε μέρος στην τηλεδιάσκεψη, οπότε
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει  σήμερα,
προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δημήτριος Πάλλας.

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. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος) 1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)
2. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 2. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε  και  η  υπάλληλος  του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή για  την
τήρηση των πρακτικών. 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής: 

«Στο  υπ’  αριθμ.  6147/31.03.2022  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου
Ορεστιάδας αναφέρονται αναλυτικά τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η οικονομική επιτροπή είναι
συλλογικό  όργανο,  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  της  οικονομικής  και  διοικητικής
λειτουργίας  του  δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις  ακόλουθες  αποφασιστικές,  ελεγκτικές  και  γνωμοδοτικές
αρμοδιότητες:  […]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
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επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή
δημόσιους υπαλλήλους.» 

Στην παρ. 3 του άρθρου 221, του Ν.4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ),  όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις
συμβάσεις  που  συνάπτει  η  αναθέτουσα  αρχή.  Η  ύπαρξη  οργάνων  σε  ετήσια  βάση  δεν  αποκλείει  τη
συγκρότηση  οργάνου  συγκεκριμένης/ων  σύμβασης  ή  συμβάσεων.  Εφόσον  τα  όργανα  συγκροτούνται  σε
ετήσια βάση, οι  διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί
εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας
συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους.
Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται  να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή
ομάδες  εργασίας  για  την  αντιμετώπιση  ειδικών  θεμάτων  που  αφορούν  τις  διαδικασίες  σύναψης.  Σε
περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως μέλος
των  ανωτέρω  γνωμοδοτικών  οργάνων,  των  επιτροπών  ή  των  ομάδων  εργασίας  έναν  εξωτερικό
εξειδικευμένο  επιστήμονα,  που  διαθέτει  τις  απαιτούμενες  ειδικές  γνώσεις  για  την  εκπλήρωση  των
προβλέψεων της παρ. 1. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη
αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του
άρθρου 344, το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των
επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.» 

Στην παρ.6 του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία
των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45), εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. Τα
συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη),
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν
διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα
μέλη που βρίσκονται  στην  έδρα της  αναθέτουσας  αρχής,  στην  οποία  έχουν  κατατεθεί  οι  προσφορές  ή
αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 108 του Ν.4782/2021:  «όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η
πλέον  συμφέρουσα,  από  οικονομική  άποψη,  προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής  ή  βάσει  πλήρως
αντικειμενικοποιημένων  κριτηρίων,  η  επιτροπή  διαγωνισμού  αποτελείται  από  τρεις  (3)  τεχνικούς
υπαλλήλους,  κατηγορίας  ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους,  που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή,
εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ', με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν
στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον
διαγωνισμό. Κατ’ εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής, τούτη δύναται είτε να
αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μελών από το Δημόσιο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014
(Α’  143),  εγγεγραμμένων  στο  μητρώο  της  περ.  η’  της  παρούσας  είτε  να  προσφύγει  στην  διενέργεια
κλήρωσης μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων  Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).  Στις  εργασίες  της  επιτροπής  μπορεί  να  παρίσταται,  χωρίς  δικαίωμα
ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες
εργοληπτικές  οργανώσεις.  Ειδικά  σε  περιπτώσεις  διαγωνισμών προϋπολογισμού  χαμηλότερου  του  ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά
από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, η επιτροπή διαγωνισμού δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους
της  αναθέτουσας  αρχής,  ένας εκ  των οποίων είναι  υποχρεωτικά τεχνικός  εγγεγραμμένος  στο  Μητρώο
Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).»

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  περιπτώσεων δ  έως  και  ζ’  της  παρ.  8,  του  άρθρου  221,  του
Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 108 του Ν.4782/2021: 

«δ) Για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού, η αρμόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά
εγκαίρως  την  υπόδειξη  των  μελών  και  των  εκπροσώπων  των  κοινωνικών  φορέων  (TEE  ή  άλλου
Επιμελητηρίου, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και των εργοληπτικών οργανώσεων), κατά την περ. ε’. Οι
φορείς  στους  οποίους  υπηρετούν  οι  υπάλληλοι  και  οι  λοιποί  εκπρόσωποι  παρέχουν  τις  αναγκαίες
διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους.
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ε)  Για  τον  ορισμό  του  εκπροσώπου  τους,  τα  επιμελητήρια,  οι  περιφερειακές  ενώσεις  δήμων  και  οι
εργοληπτικές οργανώσεις, διενεργούν, με ευθύνη των διοικήσεών τους, δημόσια κλήρωση κατά τις κείμενες
διατάξεις,  ύστερα  από  έγκαιρη  δημοσιοποίηση  της  ημέρας  και  ώρας  διενέργειάς  της,  από  σχετικούς
καταλόγους (μητρώα) προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται με ευθύνη των παραπάνω φορέων.
στ)  Στις  επιτροπές  δύναται  να  συμμετέχει,  κατόπιν  αιτήματος  του  φορέα  χρήσης  και  άνευ  δικαιώματος
ψήφου, εκπρόσωπός, που υποδεικνύεται από αυτόν και ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.
ζ) Συστήνεται  και τηρείται  στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών
Σύναψης  Δημόσιων  Συμβάσεων  Έργων,  Μελετών,  Τεχνικών  και  Λοιπών  Συναφών  Επιστημονικών
Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών
ή αναθετόντων φορέων των ανεξάρτητων αρχών και της Βουλής των Ελλήνων. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται οι όροι,  οι  προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο
Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντα των εγγεγραμμένων, οι όροι
απαλλαγής  από την  υποχρέωση εγγραφής,  τα  πειθαρχικά αδικήματά τους  και  κάθε  άλλο σχετικά  με  τα
παραπάνω αναγκαίο θέμα.»

Επίσης, στην παρ. 10, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
108  του  Ν.4782/2021,  ορίζεται  ότι:  «Εφόσον  διενεργείται  κλήρωση,  σύμφωνα  με  τις  παρ.  1  έως  9,
προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και της
αναθέτουσας αρχής. Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της
παρ. 6 του άρθρου 118,  μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου της περ. ζ’ της παρ. 8 σε επίπεδο
περιφερειακής  ενότητας  με  βάση  την  έδρα  της  αναθέτουσας  αρχής,  οι  οποίοι  διαθέτουν  τα  αντίστοιχα
προσόντα των προηγούμενων παραγράφων κατά περίπτωση. Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά
πειθαρχικό αδίκημα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το
άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).».

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου: “Επισκευή
της  «Ιρλανδικής  Διάβασης  Καστανεών»  Δήμου  Ορεστιάδας”,  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον
συμφέρουσα,  από  οικονομική  άποψη,  προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής,  θα  πρέπει  να  προβούμε  στην
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

Στο Δήμο Ορεστιάδας υπηρετούν οι εξής υπάλληλοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Μελών  Επιτροπών  Διαδικασιών  Σύναψης  Δημοσίων  Συμβάσεων  Έργων  (Μη.Μ.Ε.Δ.),  και  διαθέτουν
εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση σχετική με τις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 ΚΟΣΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
2 ΜΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
3 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΙΔΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5 ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
6 ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7 ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8 ΜΠΙΜΠΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
9 ΟΔΑΤΖΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
10 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οπότε, σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας επίσης υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2.  τις  διατάξεις  του  άρθρου  221 του  Ν.4412/2016,  όπως  αντικαταστάθηκαν  από  το  άρθρο  108  του

Ν.4782/2021
3. τις διατάξεις του Ν.2690/1999
4. την αρ. 2/ΔΝΣ/οικ.6703/ΦΝ 466/26-1-2018 Εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
5. την αρ. 6/Δ11/οικ.82/28-3-2018 Εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
6.  τους  υπαλλήλους,  οι  οποίοι  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Μητρώο  Μελών  Επιτροπών  Διαδικασιών

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.) και διαθέτουν εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση
σχετική με τις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών
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Προτείνεται η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Επισκευή της «Ιρλανδικής Διάβασης
Καστανεών» Δήμου Ορεστιάδας”, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων
της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα
1 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΙΔΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αναπληρωματικά μέλη
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΜΠΙΜΠΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3 ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόεδρος  της  επιτροπής  ορίζεται  η  Ροζαλία  Δελημπαλτίδη  τεχνικός  υπάλληλος  κατηγορίας  ΠΕ
Μηχανικών, που έχει την υψηλότερη βαθμίδα.
Αναπληρωτής  Προέδρου  της  επιτροπής  ορίζεται  ο  Δημήτριος  Παπαδόπουλος  τεχνικός  υπάλληλος
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, που έχει την ίδια βαθμίδα.
Η Επιτροπή διαγωνισμού παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου της.»

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Αντιπροέδρου 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, τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,
όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 108 του Ν.4782/2021, τις διατάξεις του Ν.2690/1999, την αρ.
2/ΔΝΣ/οικ.6703/ΦΝ 466/26-1-2018 Εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, την αρ. 6/Δ11/
οικ.82/28-3-2018 Εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι  στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
(Μη.Μ.Ε.Δ.) και διαθέτουν εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση σχετική με τις υπό ανάθεση κατηγορίες
εργασιών, τις  διατάξεις  του εδαφίου ια  της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 (Α΄ 309)
«Δήλωση  και  έλεγχος  περιουσιακής  κατάστασης  βουλευτών,  δημόσιων  λειτουργών  και  υπαλλήλων,
ιδιοκτητών  μέσων  μαζικής  ενημέρωσης  και  άλλων  κατηγοριών  προσώπων»  και το  υπ’  αριθμ.
6147/31.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Επισκευή της «Ιρλανδικής Διάβασης
Καστανεών» Δήμου Ορεστιάδας”,  συνολικού προϋπολογισμού  665.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης
α΄ της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα
1 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΙΔΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αναπληρωματικά μέλη
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΜΠΙΜΠΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3 ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόεδρος  της  επιτροπής  ορίζεται  η  Ροζαλία  Δελημπαλτίδη  τεχνικός  υπάλληλος  κατηγορίας  ΠΕ
Μηχανικών, που έχει την υψηλότερη βαθμίδα.
Αναπληρωτής  Προέδρου της  επιτροπής  ορίζεται  ο  Δημήτριος  Παπαδόπουλος  τεχνικός  υπάλληλος
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, που έχει την ίδια βαθμίδα.
Η Επιτροπή διαγωνισμού παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου της.
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Τα αναφερόμενα τακτικά μέλη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου ια της παρ. 1 του
άρθρου 1 υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης
οικονομικών συμφερόντων ανεξαρτήτως συμμετοχής τους σε συνεδρίαση. Επίσης, σύμφωνα με την
παρ.  6  του  άρθρου  1  του  ν.3213/2003  (Α’  309)  όπως  ισχύει,  υπόχρεοι  σε  δήλωση  περιουσιακής
κατάστασης είναι τα αναπληρωματικά μέλη, εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις τους, όπως
αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του οργάνου. Η ημερομηνία
ανάληψης της  ιδιότητας  ενός  αναπληρωματικού  μέλους  είναι  η  ημερομηνία  της  πρώτης  συμμετοχής
αυτού  σε  συνεδρίαση  του  συλλογικού  οργάνου.  Συνεπώς,  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  οφείλει  να
ενημερώνει σχετικά την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να πραγματοποιηθεί η
σχετική καταχώρηση στην ετήσια ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσώπων για την τρέχουσα χρήση,
προκειμένου να υποβληθεί η αντίστοιχη Ετήσια δήλωση, κατά το επόμενο έτος.

Η Αρχική δήλωση υποβάλλεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης των
καθηκόντων,  εφόσον  δεν  συντρέχει  υποχρέωση  υποβολής  Ετήσιας  δήλωσης  για  την  αμέσως
προηγούμενη χρήση προς το ίδιο Όργανο Ελέγχου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2022.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως         
              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα

Ο  Αντιπρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
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