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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
=================
Από το 15ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 10ης
Μαΐου 2022.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 114/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 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 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
«Στο υπ’ αριθμ. 8267/04.05.2022 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
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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.»
Η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν.4412/2016
βάσει των διατάξεων του Ν.4903/2022 (Α΄ 46) και του Ν.4914/2022 (Α' 61),του άρθρο 221 παρ. 8 α),
συγκεκριμένα: «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 TE, 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.).».
Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου: “Κατασκευή
πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βάλτου 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
Προτείνεται η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ.
Βάλτου 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
ΚΟΣΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
2
ΜΠΙΜΠΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αναπληρωματικά μέλη
1
ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΙΔΗ ΡΟΖΑΛΙΑ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Κωνσταντίνος Κοσπαντσίδης τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
Μηχανικών, που έχει την υψηλότερη βαθμίδα.
Αναπληρωτής Προέδρου της επιτροπής ορίζεται η Ροζαλία Δελημπαλτίδη 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 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, τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,
όπως ισχύουν σήμερα και το υπ’ αριθμ. 8267/04.05.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ.
Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 44.716,21€ 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
1
2
3
1
2
3

Τακτικά μέλη
ΚΟΣΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΙΜΠΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναπληρωματικά μέλη
ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΙΔΗ ΡΟΖΑΛΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ιδιότητα
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 114/2022.
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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