
1 

 

                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

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

Από το 15ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 10ης 

Μαΐου 2022. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113/2022 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην 

Τ.Κ. Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας” 

 

Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Μαΐου του έτους 2022 

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

υπ’ αριθμ. 8490/06.05.2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε χωριστά σε καθένα μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα  72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, όπως αυτά τροποποιήθηκαν 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.23983/30.04.2022 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 2137/Β΄/30.04.2022). 

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν οκτώ (8) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένου ότι την 

12.04.2022 παραιτήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρήστος Καζαλτζής (Τακτικό μέλος) και Αναστάσιος 

Δημήτριος Τζιορίδης (Αναπληρωματικό μέλος) της παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ», οπότε 

προκύπτει μία (1) κενή έδρα. Έως και την ημέρα συνεδρίασης, 10.05.2022, δεν έχει ολοκληρωθεί η 

αναπλήρωση των προαναφερόμενων κενών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 3852/2010 όπως 

ισχύει σήμερα και εξακολουθεί να ισχύει έως την 31.12.2023, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 90 του 

Ν. 4804/2021.  

Συνεπώς, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 55 του Ν. 3852/2010, διαπιστώθηκε η νόμιμη 

απαρτία, δεδομένου ότι εκ των οκτώ (8) μελών που προσκλήθηκαν, βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) 

μέλη, τα εξής:  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος) 1. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

5. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  

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

τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο 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, 
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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.» 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με την υπ’ αριθμ. 418/2018 απόφασή του ενέκρινε την 

υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην τοπική κοινότητα Βάλτου Δήμου 

Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 πρόσκληση. 

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 426/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 10/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας», συνολικού προϋπολογισμού 

44.716,21€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με 

πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)-LEADER», υποδράση 19.2.4.3 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Με την υπ’ αριθμ. 2137/08-5-2020 απόφαση ένταξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Α.Μ.Θ., η παραπάνω πράξη, εντάχθηκε στη Δράση 19.2.4.3 του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη 

υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

(CLLD/LEADER)» του Μέτρου 19 «Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, 

(ΤΑΠΤοΚ/CLLD)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

Με το υπ’ αριθμ. 42/20.05.2022  έγγραφό της η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ζητά από το Δήμο Ορεστιάδας, να 

αποδεχθεί τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – 2014 – 2020, για την 

πράξη με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τοπική Κοινότητα Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας». Το 

Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 51/2020 απόφασή αποδέχθηκε τους όρους χρηματοδότησης, 

ύψους 44.716,21€ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – 2014 – 2020, για την υλοποίηση 

της προαναφερόμενης πράξης. 

Τέλος, εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ η υπ’ αριθμ. 2137/08.05.2022 (ΑΔΑ: ΩΓΗΞ7ΛΒ-79Ο)Απόφαση 

Περιφερειάρχη, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και την 

διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην τοπική 

κοινότητα Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας», της Πράξης «Κατασκευή πεζοδρομίων στην τοπική κοινότητα 

Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011473060, συνολικού προϋπολογισμού 

44.716,21€. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την υπ’ αριθμ. 10/2018 θεωρημένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών για το έργο: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας”, η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.716,21€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24% και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του 

έργου. 

Για την προαναφερόμενο έργο έχει συνταχθεί το υπ’ αριθμ. 6001/29.03.2022 (22REQ010286749 

2022-03-29) πρωτογενές αίτημα. Τέλος, να αναφερθεί ότι για την προαναφερόμενη δαπάνη εκδόθηκε 

από την Οικονομική Υπηρεσία η υπ’ αριθμ. 270/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

6Ψ3ΔΩΞΒ-ΨΜΑ, ΑΔΑΜ: 22REQ010292381 2022-03-30), η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 6072/30.03.2022, 

σύμφωνα με την οποία η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7341.65 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

για το οικονομικό έτος 2022 με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

(ΠΑΑ) 2014 – 2020. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και 

να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

“Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βάλτου 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 Προέδρου, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε 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 τεχνικές προδιαγραφές 

της υπ’ αριθμ. 10/2018 μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης, τις υπ’ αριθμ. 418/2018, 426/2018 και 51/2020 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,  το υπ’ αριθμ. 6001/29.03.2022 (22REQ010286749 2022-03-29) 

πρωτογενές αίτημα, την υπ’ αριθμ. 270/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ψ3ΔΩΞΒ-ΨΜΑ, 

ΑΔΑΜ: 22REQ010292381 2022-03-30), η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 6072/30.03.2022, το υπ’ αριθμ. 

8266/04.05.2022 έγγραφο της ΤΥΔΟ με τα απαραίτητα συνημμένα του διαγωνισμού και τις ανάγκες του 

Δήμου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. 

Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2018 μελέτη της ΤΥΔΟ, συνολικού 

προϋπολογισμού 44.716,21€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

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

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

πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας” (Αρ. μελ. 10/2018), σύμφωνα με τη συνημμένη 

προκήρυξη δημόσιας σύμβασης, ως εξής: 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
Αριθ.Πρωτ.: 

 

 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 

  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» 

Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός 

οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι 

χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές) 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» προσέγγιση CLLD LEADER με 

συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 

 

Ο Δήμος Ορεστιάδας διακηρύττει ότι την  …….. του μηνός  ………………… του έτους 2022 ημέρα …………..  και ώρα 15.00 μ.μ. (λήξη 

παράδοσης των προσφορών) στο Δήμο Ορεστιάδας, θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 

δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου  με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 44.716,21 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011473060 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» προϋπολογισμού  35.354,37 € (με Γ.Ε.&Ο.Ε + 

Απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 10/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Ορεστιάδας, ανέρχεται στο ποσό των 36.061,46  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 44.716,21 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

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).       

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

έργου. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» 

με προϋπολογισμό 35.354,37€ (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.  

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.  

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. δηλαδή 721,23 ΕΥΡΩ και 

η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το  Δήμο Ορεστιάδας. 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. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις 

για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (06)  ημερολογιακοί μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" προσέγγιση CLLD LEADER, με 

συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι  η Οικονομική Επιτροπή. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο: Δήμο Ορεστιάδας, αρμόδιος υπάλληλος: Σκερλετίδου 

Αικ. (τηλ.: 2552350347) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας (τηλ.: 2552350360), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 Ορεστιάδα, …../…../2022 

Ο  Δήμαρχος Ορεστιάδας 

 

 

Μαυρίδης Βασίλειος 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 113/2022. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως          

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο  Πρόεδρος 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΗΗ2ΩΞΒ-7ΝΥ
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