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

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

Απριλίου 2022.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 79/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των
όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Επισκευή της «Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών» Δήμου
Ορεστιάδας”

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 6ο 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.»

Η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ορεστιάδας  συνέταξε  την  υπ’  αριθμ.  1/2022
μελέτη για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Επισκευή της «Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών» Δήμου
Ορεστιάδας”, διότι έχει προκύψει ανάγκη εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου και η εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 665.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

 Η υπ’ αριθμ. 1/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  αφορά στην ανακατασκευή
της ιρλανδικής διάβασης επί του ποταμού Άρδα, βόρεια του οικισμού Καστανιές στο Δήμο Ορεστιάδας.

Η θέση του έργου βρίσκεται επί τις κοίτης του ποταμού Άρδα, παραπόταμου του ποταμού Έβρου,
ως οδικό έργο διάσχισης του ποταμού με τη μορφή της ισόπεδης διάβασης (ιρλανδικής διάβασης). Το
μήκος  της  διάβασης  συμπεριλαμβανομένου  και  των  οδικών  τμημάτων  από  το  βόρειο  και  το  νότιο
ανάχωμα του ποταμού εσωτερικά προς τις όχθες του αγγίζει τα 265,0 μ. Η υπό μελέτη ιρλανδική διάβαση
επί του π. Άρδα αποτελεί την ανατολικότερη οδική διάβαση του ποταμού καθώς μετά από μήκος περίπου
2 χλμ. εκβάλλει στον π. Έβρο στα Ελληνοτουρκικά σύνορα.

Η  υφιστάμενη  αντιπλημμυρική  διάβαση  είναι  κατασκευασμένη  από  σκυρόδεμα  πάνω  σε
λιθορριπή με χονδρούς λίθους μεγάλου όγκου.

Το έργο αποσκοπεί την ανακατασκευή τμήματος της ιρλανδικής διάβασης που διασχίζει τον π.
Άρδα λόγω της από Μαρτίου 2018 θραύσης της εξαιτίας έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Η διάβαση
από τότε έχει καταστεί μη λειτουργική διακόπτοντας την κυκλοφορία επί της αγροτικής οδού σύνδεσης
του ευρύτερου του ποταμού αγροτικού χώρου με τον οικισμό Καστανιές.

H θραύση  της  Ιρλανδικής  διάβασης  στο  κεντρικό  ρου  της  κοίτης  του  ποταμού  φαίνεται  να
προκαλείται από την υποσκαφή της θεμελίωσης και την καθίζηση του πυθμένα, στα κατάντη λόγω της
διάβρωσης που προκαλείται  από την ταχύτητα των υδάτων που υπερπηδούν τη διάβαση στα έντονα
πλημμυρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:
1. Tην ανακατασκευή του σώματος της ιρλανδικής διάβασης σε μήκος 76μ.,  πλάτος καταστρώματος

κυκλοφορίας 7,0μ. και πλάτος βάσης 12μ.
2. Tην  κατασκευή  έργων  προστασίας  της  κοίτης  στα  ανάντη  της  ροής  του  ποταμού  (δυτικά  της

διάβασης) σε μήκος 20μ. και πλάτος 76μ.
3. Tην κατασκευή έργων προστασίας της κοίτης στα κατάντη της ροής του ποταμού (ανατολικά της

διάβασης) σε μήκος 60μ. και πλάτος 76μ.
Η φιλοσοφία  των  προτεινόμενων  έργων  θα  κινηθεί  ώστε  να  αποκαταστήσει  τις  υφιστάμενες

μηκοτομικές υφέσεις στην κοίτη λόγω των υφιστάμενων έργων και να ενισχύσει την αντοχή της κοίτης
του πυθμένα μέσω των υλικών που προτείνονται  στα κατάντη και στα ανάντη. Παράλληλα, η μικρή
εκτόνωση της πλημμυρικής αιχμής μέσω των τσιμεντοσωλήνων ουσιαστικά συντελεί στη μείωση της
ταχύτητας πρόσκρουσης των υδάτων που υπερπηδούν την Ιρλανδική Διάβαση και κατά συνέπεια της
θλιπτικής δύναμης που ασκούν όταν προσκρούουν στο κατάντη πυθμένα. Επίσης η εναλλαγή των υλικών
(λιθοπλήρωτα  συρματοκιβώτια,  τσιμεντοσωλήνες  από  σκυρόδεμα)  συντελεί  στην  απορρόφηση  των
καθιζήσεων σε μικρότερο μήκος λόγω των διαφορετικών μέτρων ελαστικότητας που έχουν τα δύο υλικά.

Προτεινόμενες εργασίες
Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι επιμέρους τμήματα:
α) Ανακατασκευή του σώματος της Ιρλανδικής διάβασης σε μήκος 76μ. 
Οι  εργασίες  που  αφορούν  την  κατασκευή  του  σώματος  της  Ιρλανδικής  διάβασης  με  έργα  που
περιγράφονται  παρακάτω  (εγκάρσια  τομή  των  έργων  σε  όμοια  φορά  με  τη  ροή  των  υδάτων  του
ποταμού):
 Κατασκευή στρώσης εξυγίανσης πάχους 0,50μ. από λιθόδεμα C8/10 μήκους 12μ.
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 Τοποθέτηση  25  τεμαχίων  προκατασκευασμένων  τσιμεντοσωλήνων  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916
ονομαστικής διαμέτρου D1200mm (συνολική διάμετρος αγωγού 1,5μ.) μήκους 12μ. εγκιβωτισμένων
σε οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 διαστάσεων 2,0μ. x 1,5μ. σε εναλλαγή με 26 τεμάχια λιθοπλήρωτα
συρματοκιβώτια από γαλβανισμένο σύρμα από κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου (Galfan: 95%Zn -
5%Al) διαστάσεων 1,0μ. x 1,5μ. x 2,0μ. με διπλό διάφραγμα στο μέσο σε μήκος 12μ. (6 τεμάχια το
καθένα).

 Κατασκευή  στρώσης  κυκλοφορίας  από  σκυρόδεμα  C25/30  πλάτους  7,0μ.  και  πάχους  0,35μ.
οπλισμένο με διπλό πλέγμα Τ251 Β (άνω και κάτω στρώση)και κλίση διαμόρφωσης στα άκρα 1:3 

 Τοποθέτηση λιθορριπής προστασίας κοίτης πρανών εκατέρωθεν της στρώσης κυκλοφορίας πλάτους
1,0μ. και κλίση διαμόρφωσης στα άκρα 1:3

 Διαμόρφωση αρμών κενού  2,0εκ.  και  βάθους  σε  20εκ.  ανά  9,0μ.  (τοποθέτηση  αρμού  σε  σημείο
τοποθέτησης προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων)

 Τοποθέτηση πακτωμένων μεταλλικών ορθοστατών για την οριοθέτηση της Ιρλανδικής διάβασης σε
περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων.

β) Κατασκευή έργων προστασίας της κοίτης στα ανάντη σε μήκος 20μ. και πλάτος 76μ. με έργα που
περιγράφονται παρακάτω:
 Τοποθέτηση λιθορριπής προστασίας κοίτης πυθμένα με λίθους βάρους από 100kg έως 200kg πάχους

50εκ.  με  περιμετρική  και  ενδιάμεση  προστασία  των  περιοχών  εναπόθεσης  των  υλικών  με
λιθοπλήρωτα  συρματοκιβώτια  από  γαλβανισμένο  σύρμα  από  κράμα  ψευδαργύρου  -  αλουμινίου
(Galfan: 95%Zn - 5%Al) διαστάσεων 1,0μ. x 2,0μ. x 1,0μ.

γ) Κατασκευή έργων προστασίας της κοίτης στα κατάντη σε μήκος 60μ. και πλάτος 76μ. με έργα
που περιγράφονται παρακάτω:
 Τοποθέτηση λιθοδέματος στη κοίτης του πυθμένα πάχους 50εκ. σε μήκος 20μ. και πλάτος 76μ. με

περιμετρική  και  ενδιάμεση  προστασία  των  περιοχών  εναπόθησης  των  υλικών  με  λιθοπλήρωτα
συρματοκιβώτια από γαλβανισμένο σύρμα από κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου (Galfan: 95%Zn -
5%Al) διαστάσεων 1,0μ. x 2,0μ. x 1,0μ.

 Τοποθέτηση λιθορριπής προστασίας κοίτης πυθμένα με λίθους βάρους από 100kg έως 200kg πάχους
50εκ.  σε  μήκος  40μ.  και  πλάτος  76μ.  με  περιμετρική  και  ενδιάμεση  προστασία  των  περιοχών
εναπόθησης  των  υλικών  με  λιθοπλήρωτα  συρματοκιβώτια  από  γαλβανισμένο  σύρμα  από  κράμα
ψευδαργύρου – αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) διαστάσεων 1,0μ. x 2,0μ. x 1,0μ.

Έχουν συντελεστεί μηκοτομικές ανωμαλίες στην κοίτη του ποταμού (εμφάνιση υψομετρικών υφέσεων)
λόγω της τυρβώδους ροής που αναπτύσσονταν στα κατάντη της παλαιάς ιρλανδικής διάβασης κατά την
υπερπήδηση  των  υδάτων  του  ποταμού  ο  οποίος  ήταν  ο  κύριος  λόγος  που  συντέλεσε  στην  αστοχία
(θραύση) της. Πριν την τοποθέτηση των υλικών προστασίας θα γίνουν χωματουργικές εργασίες στην
κοίτη του ποταμού ώστε να γίνει η απαραίτητη μηκοτομική προσαρμογή για την ορθή χωροθέτηση τους.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην μηκοτομική εξομάλυνση προέρχονται από τις εκσκαφές που θα
πραγματοποιηθούν  στην  κοίτη  του  ποταμού.  Η  περίσσεια  των  υλικών  εκσκαφής  θα  μεταφερθεί  σε
κατάλληλους χώρους υποδοχής και επεξεργασίας.
Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 665.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α Είδος Εργασιών
Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώ
-ρησης

Α.Τ.
Μον.
Μετρ.

Ποσό-
τητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

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

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 

1

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις 
κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με 
χρήση μηχανικού εξοπλισμού 
Με την παράπλευρη απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφών

ΝΑΥΔΡ
3.06.01

ΥΔΡ 
6058

1 m3 2.700,00 0,72 1.944,00

2

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις 
κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με 
χρήση μηχανικού εξοπλισμού 
Με τη φόρτωση των προϊόντων 
επί αυτοκινήτου και την μεταφο-
ρά στον χώρο απόθεσης ή απόρ-
ριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

ΝΑΥΔΡ
3.06.02

ΥΔΡ 
6058

2 m3 3.800,00 9,43 35.834,00
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3
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊό-
ντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης

ΝΑΥΔΡ
5.03

ΥΔΡ 
6066

3 m3 2.700,00 0,41 1.107,00

4 Καθαίρεση κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα

ΝΑΥΔΡ
4.13

ΥΔΡ 
6082.1

4 m3 135,00 29,15 3.935,25

5
Λιθορριπές προστασίας κοίτης 
και πρανών Με λίθους 
λατομείου βάρους 100 - 200 kg

ΝΑΥΔΡ
8.04.03

ΥΔΡ 
6158

5 m3 2.140,00 43,05 92.127,00

6

Προμήθεια συρματοπλέγματος 
και συρμάτων συρματοκιβωτίων 
γαλβανισμένα με κράμα 
ψευδαργύρου - αλουμινίου 
(Galfan: 95%Zn - 5%Al)

ΝΑΟΔ
Ο 
Β65.1.2

ΝΟΔΟ 
2311

6 kg 11.140,00 3,10 34.534,00

7 Κατασκευή φατνών ΝΑΟΔ
Ο Β65.2

ΝΟΔΟ 
2312

7 m2 5.670,00 2,50 14.175,00

8 Πλήρωση φατνών ΝΑΟΔ
Ο Β65.3

ΝΟΔΟ 
2313

8 m3 1.020,00 44,85 45.747,00

Σύνολο: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ 
ΠΡΑΝΩΝ

229.403,25 229.403,25

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25

ΝΑΥΔΡ
9.10.05

ΥΔΡ
6329

9 m3 32,00 88,00 2.816,00

2

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30

ΝΑΥΔΡ
9.10.06

ΥΔΡ
6329

10 m3 230,00 93,00 21.390,00

3 Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10 ΝΑΥΔΡ
9.14

ΥΔΡ
6321

11 m3 1.160,00 57,00 66.120,00

4

Προμήθεια και τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων

ΝΑΥΔΡ
9.26

ΥΔΡ
6311

12 kg 4.530,00 0,98 4.439,40

Σύνολο: 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 94.765,40 94.765,40
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

1 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων ΝΑΟΔ
Ο Ε04.1

ΝΟΔΟ
2653

13 m 70,00 12,05 843,50

2

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου  D1200 
mm

ΝΑΥΔΡ
12.01.01

.08

ΥΔΡ
6551.7

14 m 300,00 175,00 52.500,00

Σύνολο: 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 53.343,50 53.343,50
Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%
377.512,15
67.952,19

Άθροισμα 
Απρόβλεπτα 15,00%

445.464,34
66.819,65

Άθροισμα
ΑΕΚΚ

512.283,99
17.362,44

Άθροισμα
ΓΕ &ΟΕ απολογιστικών ΑΕΚΚ

529.646,43
3.125,24

Άθροισμα 
Πρόβλεψη αναθεώρησης

532.771,67
3.518,65

Άθροισμα
ΦΠΑ 24,00%

536.290,32
128.709,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 665.000,00

Για την προαναφερόμενο έργο έχει συνταχθεί το υπ’ αριθμ. 2632/10.02.2022 (22REQ010036481
2022-02-10) πρωτογενές αίτημα.  Τέλος, να αναφερθεί ότι για την προαναφερόμενη δαπάνη εκδόθηκε
από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  η  υπ’  αριθμ.  251/2022  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  (ΑΔΑ:
Ψ9Η5ΩΞΒ-ΧΙΕ, ΑΔΑΜ: 22REQ010222046 2022-03-17), η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 5023/17.03.2022,
σύμφωνα με την οποία η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7336.01 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου
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κατά 599.998,80€ για το οικονομικό έτος 2022 και κατά 65.001,20€ για το οικονομικό έτος 2023 (ΣΑΕ
572 Π.Δ.Ε. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών).

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του
ηλεκτρονικού  ανοικτού  διαγωνισμού  του  έργου  με  τίτλο:  “Επισκευή  της  «Ιρλανδικής  Διάβασης
Καστανεών» Δήμου Ορεστιάδας”, σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη και με τις διατάξεις  του Ν.
4412/2016, του Ν. 4555/2018 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 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,  την  υπ’  αριθμ.  1/2022  μελέτη,  τα  τεύχη
δημοπράτησης και το σχέδιο διακήρυξης, το υπ’ αριθμ. 2632/10.02.2022 (22REQ010036481 2022-02-10)
πρωτογενές αίτημα,  την υπ’ αριθμ. 251/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ9Η5ΩΞΒ-ΧΙΕ,
ΑΔΑΜ:  22REQ010222046  2022-03-17),  η  οποία  πήρε  αριθμ.  πρωτ.:  5023/17.03.2022,  το  υπ’  αριθμ.
6145/31.03.2021 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. 1/2022 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο:
“Επισκευή της «Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών» Δήμου Ορεστιάδας”,  σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 1/2022 μελέτη της ΤΥΔΟ, συνολικού προϋπολογισμού  665.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%, ο οποίος θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7336.01 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου κατά
599.998,80€ για το οικονομικό έτος 2022 και κατά 65.001,20€ για το οικονομικό έτος 2023 (ΣΑΕ 572
Π.Δ.Ε. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών).

2. Τον  καθορισμό  των  όρων  διακήρυξης  του  ηλεκτρονικού  ανοικτού  διαγωνισμού (με  χρήση
ηλεκτρονικών  μέσων-ΕΣΗΔΗΣ),  για  την  ανάθεση  κατασκευής  έργου  με  τίτλο:  “Επισκευή  της
«Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών» Δήμου Ορεστιάδας” (Αρ. μελ. 1/2022), σύμφωνα με τη συνημμένη
προκήρυξη δημόσιας σύμβασης, ως εξής:

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

ΕΡΓΟ:
ΑΔΑ: …
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ  “ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ” 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»
CPV:  45233142-6 (Εργασίες επισκευής οδών)Εργασίες επισκευής οδών))
Α.Α. Συστήματος Ηλεκτρον)ικού Διαγων)ισμού: …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ  “ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ” ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

Ο Δήμος Ορεστιάδας  διακηρύττει  ότι  την)  ……..  του μην)ός   ………………… του έτους 2022  ημέρα …………..   και  ώρα 15.00  μ.μ. (Εργασίες επισκευής οδών)λήξη

παράδοσης των) προσφορών)) στο Δήμο Ορεστιάδας, θα διεξαχθεί με  αν)οικτή διαδικασία μέσω του εθν)ικού συστήματος ηλεκτρον)ικών)

δημοσίων) συμβάσεων) (Εργασίες επισκευής οδών)Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφων)α με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την)  επιλογή

αν)αδόχου  κατασκευής  του  έργου με  τίτλο:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ  “ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ  ΔΙΑΒΑΣΗΣ  ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ”  ΔΗΜΟΥ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»  με

προϋπολογισμό 665.000,00 ευρώ (Εργασίες επισκευής οδών)με αν)αθεώρηση και ΦΠΑ).

Το έργο εν)τάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων) Επεν)δύσεων)  (ΠΔΕ) στη ΣΑΕ 572, σε βάρος του προϋπολογισμού του εν)άριθμου έργου

2014ΣΕ57200002.

Το έργο συν)τίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών): ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 403.450,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,

απρόβλεπτα, απολογιστικά) και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 129.321,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα).
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Ο προϋπολογισμός  των) δημοπρατούμεν)ων)  εργασιών) του  έργου,  με  βάση τη  μελέτη  με  αριθμό  θεώρησης  1/2022 από την)  Τεχν)ική

Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας, αν)έρχεται στο ποσό των)  536.290,32  ΕΥΡΩ (Εργασίες επισκευής οδών)χωρίς Φ.Π.Α.)  και  στο ποσό των) 665.000,00 ΕΥΡΩ (Εργασίες επισκευής οδών)με

Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν)  ηλεκτρον)ική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  στον)  ειδικό,  δημόσια

προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρον)ικοί διαγων)ισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην) ιστοσελίδα της αν)αθέτουσας αρχής

(Εργασίες επισκευής οδών)www.orestiada.gr).      

Η διακήρυξη του έργου έχει συν)ταχθεί κατά το εγκεκριμέν)ο από την) ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου για διαδικασίες σύν)αψης συμβάσεων)

έργου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν) φυσικά ή ν)ομικά πρόσωπα, ή εν)ώσεις αυτών) που δραστηριοποιούν)ται σε έργα κατηγορίας: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με

προϋπολογισμό:  403.450,25  €  (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ,  απρόβλεπτα,  απολογιστικά)  και  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  με   προϋπολογισμό

129.321,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και που είν)αι εγκατεστημέν)α σε:

α) σε κράτος-μέλος της Έν)ωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικον)ομικού Χώρου (Εργασίες επισκευής οδών)Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν) υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό αν)άθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γεν)ικές σημειώσεις του σχετικού με την) Έν)ωση Προσαρτήματος I της ως άν)ω Συμφων)ίας, καθώς και δ)

σε τρίτες χώρες που δεν) εμπίπτουν) στην) περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν) συν)άψει διμερείς ή πολυμερείς συμφων)ίες

με την) Έν)ωση σε θέματα διαδικασιών) αν)άθεσης δημοσίων) συμβάσεων). 

Οικον)ομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμον)ωμέν)α είτε ως μέλος έν)ωσης. 

Οι εν)ώσεις οικον)ομικών) φορέων) συμμετέχουν) υπό τους όρους των) παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των) παρ. 1 (Εργασίες επισκευής οδών)ε) και 3 (Εργασίες επισκευής οδών)β) του άρθρου

76 του ν). 4412/2016. 

Εγγύηση συμμετοχής στον) διαγων)ισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμεν)ης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α.  δηλαδή 10.725,81 ΕΥΡΩ

και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύν)εται προς το  Δήμο Ορεστιάδας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει ν)α ισχύει τουλάχιστον) για

τριάν)τα (Εργασίες επισκευής οδών)30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόν)ου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αν)αλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι …./…./2022,

άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Οι  υποψήφιοι  αν)άδοχοι  υποχρεούν)ται  ν)α  προσκομίσουν)  όλα  τα  απαιτούμεν)α  δικαιολογητικά,  που  προβλέπον)ται  από  τις  σχετικές

διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είν)αι δώδεκα (12)  ημερολογιακοί μήν)ες.

Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Υποδομών) - ΠΔΕ με ΣΑΕ 572 και Κ.Α. 64.7336.01 (Εργασίες επισκευής οδών)κωδικός αριθμός έργου του προϋπολογισμού

του Δήμου Ορεστιάδας.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την) Προϊσταμέν)η Αρχή που είν)αι  η Οικον)ομική Επιτροπή.

Περισσότερες  πληροφορίες  μπορούν)  ν)α  πάρουν)  οι  εν)διαφερόμεν)οι  από  το  Δικαιούχο:  Δήμο  Ορεστιάδας,  αρμόδιος  υπάλληλος:

Σκερλετίδου Αικ. (Εργασίες επισκευής οδών)τηλ.: 2552350347) και την) Τεχν)ική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας (Εργασίες επισκευής οδών)τηλ.: 2552350360), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ορεστιάδα, …../…../2022
Ο  Δήμαρχος Ορεστιάδας

Μαυρίδης Βασίλειος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 79/2022.

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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