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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

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

Από το 22ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 28ης 

Ιουνίου 2022. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 174/2022 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των 

όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης και ασφαλτοστρώσεις αστικού 

δικτύου πόλης Ορεστιάδας” 

 

Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 

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

υπ’ αριθμ. 12606/24.06.2022 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. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των 

εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) μέλη, τα εξής:  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος) 1. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

4. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ  

5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

6. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

7. ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

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

τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο 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΄ 

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. […]».  
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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 συνέταξε την υπ’ αριθμ. 6/2022 μελέτη του έργου με τίτλο: 

“Εργασίες συντήρησης και ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου πόλης Ορεστιάδας”, στην οποία 

αναφέρονται τα εξής:  

Με την υπ’ αριθμ. 6/2022 μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση της ασφαλτικής υποδομής των 

δημοτικών οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κωνσταντινουπόλεως στον αστικό ιστό της πόλης της 

Ορεστιάδας. 

Υφιστάμενη κατάσταση και προβλήματα 

Λόγω της παλαιότητάς τους, οι υφιστάμενοι ασφαλτοστρωμένοι οδοί παρουσιάζουν σημαντικά 

προβλήματα, όπως ρηγματώσεις και καθιζήσεις της ασφάλτου, καθώς και ανωμαλίες που καθιστούν έως 

και επικίνδυνη την κυκλοφορία των οχημάτων. Επίσης, οι εργασίες εκσκαφής που έχουν 

πραγματοποιηθεί για εγκατάσταση υπόγειων δικτύων (φυσικό αέριο, οπτικές ίνες, δίκτυο αποχέτευσης 

κλπ) έχουν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την υφιστάμενη ασφαλτική υποδομή. 

Εργασίες για την αποκατάσταση των δρόμων 

Για να επιτευχθεί η αποκατάσταση των δρόμων της παρούσας μελέτης, πρέπει να πραγματοποιηθούν μια 

σειρά από εργασίες οι οποίες θα επιδιορθώσουν τις φθορές που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 

παράγραφο και θα βελτιώσουν την συνολική εικόνα. 

Περιοχή μελέτης 

- Οδός Κωνσταντινουπόλεως (Από Βενιζέλου έως Ευαγγελιστρίας) 

- Λεωφ. Βασ. Κων/νου (Από Κωνσταντινουπόλεως έως Ζαρίφη) 

Οδός Κωνσταντινουπόλεως (Από οδό Βενιζέλου έως οδό Ευαγγελιστρίας) 

Η περιοχή μελέτης στην οδό Κωνσταντινουπόλεως έχει μήκος 2.100,00μ. και καθαρό πλάτος ασφάλτου 

11,35 μ. Από την παρούσα μελέτη προβλέπεται καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος όπου απαιτείται, 

ανακατασκευή φρεατίων, απόξεση της υφιστάμενης ασφάλτου 12cm και εκσκαφή 10cm όπου απαιτείται. 

Τα προϊόντα απόξεσης θα μεταφερθούν σε συγκεκριμένο χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Θα 

τοποθετηθεί βάση μεταβλητού πάχους (ενδεικτικά 0.10μ) ώστε να εξομαλυνθεί η υφιστάμενη υποδομή 

και στη συνέχεια ασφαλτική συνδετική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. και τελική ασφαλτική 

στρώση κυκλοφορίας 0,05μ. Με τις παραπάνω εργασίες προβλέπεται και εξάλειψη της ανισοσταθμίας 

μεταξύ υφιστάμενης ασφάλτου και ρείθρων (Από 5-12cm) τα οποία μετά τις εργασίες θα βρίσκονται στο 

ίδιο επίπεδο. 

Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση του οδοστρώματος για την κυκλοφορία 

των οχημάτων καθώς και διαβάσεις (4 σε κάθε διασταύρωση) σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνική 

Υπηρεσίας. 

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου (Από οδό Κωνσταντινουπόλεως έως οδό Ζαρίφη) 

Η περιοχή μελέτης στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου περιλαμβάνει τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας εκατέρωθεν 

της νησίδας, συνολικού μήκους 1145,40 μ. και καθαρού πλάτους ασφάλτου 9,60μ. ανά κατεύθυνση 

καθώς και την περιοχή ανάμεσα στις νησίδες. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται καθαίρεση 

οπλισμένου σκυροδέματος όπου απαιτείται, ανακατασκευή φρεατίων, απόξεση της υφιστάμενης 

ασφάλτου 12cm και εκσκαφή 18cm. Τα προϊόντα απόξεσης θα μεταφερθούν σε συγκεκριμένο χώρο που 

θα υποδείξει η υπηρεσία. Θα τοποθετηθεί βάση μεταβλητού πάχους (ενδεικτικά 0.10μ) ώστε να 

εξομαλυνθεί η υφιστάμενη υποδομή και στη συνέχεια ασφαλτική συνδετική στρώση συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05μ. και τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ.  

Επίσης, στη λωρίδα  κυκλοφορίας με κατεύθυνση δυτικά και πλησίον της νησίδας, όπου παρατηρείται 

ιδιαίτερη καθίζηση, θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή τάφρου σε πλάτος 2,5μ και βάθους 0,68μ. Στην 

παραπάνω τάφρο θα τοποθετηθούν δάνεια 0,40μ, υπόβαση μεταβλητού πάχους (ενδεικτικά 0,10μ) και 

βάση 0,10 μ. 

Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση του οδοστρώματος για την κυκλοφορία 

των οχημάτων καθώς και διαβάσεις (4 σε κάθε διασταύρωση) σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνική 

Υπηρεσίας. 

 

Σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης υπάρχουν υφιστάμενα δίκτυα, (οπτικές ίνες, ύδρευση, αποχέτευση, 

φυσικό αέριο κλπ). Οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη θα πραγματοποιηθούν σε πλήρη 
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συνεννόηση με τον φορέα διαχείρισης των παραπάνω δικτύων και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Τεχνικής Υπηρεσίας προς αποφυγή βλαβών. 

 

Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν συνοπτικά: 

Οδός Κωνσταντινουπόλεως 

1) Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων. 

2) Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στα σημεία όπου θα γίνει απόξεση 

3) Απόξεση τμημάτων του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 0,12μ.  

4)  Εκσκαφή έως 0,10cm όπου απαιτείται 

5) Τοποθέτηση βάσης μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται 

6) Διάστρωση με ασφαλτική προεπάλειψη 

7) Διάστρωση με ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

8) Διάστρωση με διπλή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

9) Διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 

1) Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων. 

2) Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στα σημεία όπου θα γίνει απόξεση 

3) Απόξεση τμημάτων του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 0,12μ.  

4)  Εκσκαφή έως 0,18cm 

5) Τοποθέτηση βάσης μεταβλητού πάχους 

6) Διάστρωση με ασφαλτική προεπάλειψη 

7) Διάστρωση με ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

8) Διάστρωση με διπλή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

9) Διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

10) Εκσκαφή τάφρου πλάτους 2,5μ και βάθους 0,68μ (σε λωρίδα πλησίον της κεντρικής νησίδας) 

11)  Τοποθέτηση δανείων  

12) Τοποθέτηση υπόβασης 

13) Τοποθέτηση βάσης  

 

Δεν τροποποιούνται γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες των τεχνικών προδιαγραφών και τις υποδείξεις του 

Επιβλέποντα Μηχανικού. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.499.786,91€ εκ των 

οποίων 290.281,34€ είναι για το ΦΠΑ. 

 

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 6/2022 μελέτη. Επίσης, στην 

προαναφερόμενη μελέτη αναλύεται ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

προϋπολογισμού μελέτης. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

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

1 Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων 
 

ΝΑΟΔΟ Α12 ΟΙΚ 2227 1 m3 47,30 27,45 1.298,39 
 

2 Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη 
 

ΝΑΟΔΟ Δ01 ΟΙΚ 2269Α 2 m 646,78 1,00 646,78 
 

3 Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 
cm 
 

ΝΑΟΔΟ Δ02.3 ΝΟΔΟ 1132 3 m2 25.371,00 1,85 46.936,35 
 

4 Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 
cm 
 

ΝΑΟΔΟ Δ02.2 ΝΟΔΟ 1132 4 m2 22.681,50 1,45 32.888,18 
 

5 Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 
cm 
 

ΝΑΟΔΟ Δ02.1 ΝΟΔΟ 1132 5 m2 25.371,00 1,15 29.176,65 
 

 
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 110.946,35 110.946,35 
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2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,00 m 
 

ΝΑΟΔΟ Β01 ΝΟΔΟ 2151 6 m3 965,09 4,95 4.777,20 
 

2 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες - ημιβραχώδες 
 

ΝΑΟΔΟ Α02 ΝΟΔΟ 1123.Α 7 m3 2.952,79 1,65 4.872,10 
 

3 Προμήθεια δανείων,   συνήθη 

δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 
έως Ε3 
 

ΝΑΟΔΟ Α18.1 ΝΟΔΟ 1510 8 m3 567,70 6,75 3.831,98 
 

4 Κατασκευή  επιχωμάτων ΝΑΟΔΟ Α20 ΝΟΔΟ 1530 9 m3 567,70 1,05 596,09 
 

5 Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους 
 

ΝΑΟΔΟ Γ01.1 ΝΟΔΟ 3121Β 10 m3 141,93 36,20 5.137,87 
 

6 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155) 
 

ΝΑΟΔΟ Γ02.2 ΝΟΔΟ 3211Β 11 m2 1.419,25 3,67 5.208,65 
 

7 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους 
 

ΝΑΟΔΟ Γ02.1 ΝΟΔΟ 3211Β 12 m3 1.335,87 36,20 48.358,49 
 

 
Σύνολο : 2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 72.782,38 72.782,38 

 
3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

1 Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
για κατασκευές από σκυρόδεμα  
κατηγορίας C20/25 
 

ΝΑΟΙΚ 
32.01.05 
 

ΟΙΚ 3215 13 m3 19,23 95,00 1.826,85 
 

2 Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών 
 

ΝΑΟΙΚ 38.02 ΟΙΚ 3811 14 m2 64,10 22,50 1.442,25 
 

3 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, Δομικά 
πλέγματα B500C 
 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.03 
 

ΟΙΚ 3873 15 kg 385,20 1,01 389,05 
 

4 Ανακατασκευή φρεατίων ΟΙΚ Ν\ΦΡΕΑΤ ΟΔΟ 2548 16 τεμ. 195,00 100,00 19.500,00 
 

 
Σύνολο : 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 23.158,15 23.158,15 

 
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

1 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 ΝΟΔΟ 4110 17 m2 36.711,79 1,20 44.054,15  

2 Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη 
 

ΝΑΟΔΟ Δ04 ΝΟΔΟ 4120 18 m2 36.711,79 0,45 16.520,31  

3 Ασφαλτικές συνδετικές 
(ισοπεδωτικές) στρώσεις 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m 

 

ΝΑΟΔΟ Δ07 ΝΟΔΟ 4421Β 19 m2 36.711,79 7,67 281.579,43  

4 Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση 
κοινής ασφάλτου 
 

ΝΑΟΔΟ Δ08.1 ΝΟΔΟ 4521Β 20 m2 36.711,79 8,27 303.606,50 
 

5 Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή 
 

ΝΑΟΔΟ Ε17.1 ΟΙΚ 7788 21 m2 2.429,45 3,80 9.231,91 
 

 Σύνολο : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 654.992,30 654.992,30 

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 
 

18,00% 
861.879,18 

155.138,25 

Άθροισμα  
Απρόβλεπτα 

 

15,00% 
1.017.017,43 

152.552,61 

Άθροισμα  
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 

 

 1.169.570,04 

5.100,00 

Άθροισμα  
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 

 
1.174.670,04 

918,00 

Άθροισμα  
Πρόβλεψη αναθεώρησης 

 1.175.588,04 

33.917,53 

Άθροισμα  
ΦΠΑ 

 
24,00% 

1.209.505,57 

290.281,34 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.499.786,91            

 

Για την προαναφερόμενο έργο έχει συνταχθεί το υπ’ αριθμ. 12439/23.06.2022 (22REQ010799237 

2022-06-23) πρωτογενές αίτημα. Τέλος, για την προαναφερόμενη δαπάνη εκδόθηκε από την Οικονομική 

Υπηρεσία η υπ’ αριθμ. 404/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Φ11ΩΞΒ-6ΑΡ, ΑΔΑΜ: 

22REQ010802089 2022-06-23), η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 12498/23.06.2022, σύμφωνα με την οποία η 

δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7323.12 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου κατά 499.999,00€ για το 

οικονομικό έτος 2022, κατά 499.999,00€ για το οικονομικό έτος 2023 και κατά 499.788,91€ για το 

οικονομικό έτος 2024 και η χρηματοδότηση προέρχεται από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην 

ΣΑΤΑ). 
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Έπειτα από τα παραπάνω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την 

έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2022 μελέτης και των σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: “Εργασίες 

συντήρησης και ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου πόλης Ορεστιάδας”, να καθορίσει τους όρους 

διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη και με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 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 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. 6/2022 μελέτη, τα τεύχη 

δημοπράτησης και το σχέδιο διακήρυξης, το υπ’ αριθμ. 12439/23.06.2022 (22REQ010799237 2022-06-

23) πρωτογενές αίτημα, την υπ’ αριθμ. 404/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Φ11ΩΞΒ-

6ΑΡ, ΑΔΑΜ: 22REQ010802089 2022-06-23), η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 12498/23.06.2022, το υπ’ αριθμ. 

12536/24.06.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα 

του διαγωνισμού και τις ανάγκες του Δήμου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 6/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας του έργου με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης και 

ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου πόλης Ορεστιάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 

1.499.786,91€, εκ των οποίων τα 290.281,34€ είναι ο ΦΠΑ 24%, ο οποίος θα βαρύνει τον ΚΑ 

30.7323.12 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου κατά 499.999,00€ για το οικονομικό έτος 2022, 

κατά 499.999,00€ για το οικονομικό έτος 2023 και κατά 499.788,91€ για το οικονομικό έτος 2024 και 

η χρηματοδότηση προέρχεται από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ). 

 

2. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης και 

ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου πόλης Ορεστιάδας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2022 μελέτη 

της ΤΥΔΟ, συνολικού προϋπολογισμού 1.499.786,91€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

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

ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση κατασκευής έργου με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης και 

ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου πόλης Ορεστιάδας”  (Αρ. μελ. 6/2022), σύμφωνα με τη συνημμένη 

προκήρυξη δημόσιας σύμβασης, ως εξής: 

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

 
ΕΡΓΟ: 

ΑΔΑ:  
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 
CPV:  45233120-6 (έργα οδοποιίας) 
Α.Α. Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: … 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

του έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 

 

Ο Δήμος Ορεστιάδας διακηρύττει ότι την  …η του μηνός  ……… του έτους 2022 ημέρα ……….. και ώρα 13.00 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: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» με 

προϋπολογισμό 1.499.786,91  ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 1.175.588,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 

απρόβλεπτα, απολογιστικά). 
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Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 6/2022 από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας, ανέρχεται στο ποσό των 1.209.505,57  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.499.786,91  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. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η …/…/2022, ημέρα …… και ώρα 13.00. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η …./…/2022, ημέρα ……… και ώρα 10.00 π.μ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με  

προϋπολογισμό 1.175.588,04  € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά) 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 , 5, 6 και 7  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 (γ) και (ε)  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 24.190,11  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 …/…/2023, 

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 δεκαοχτώ (18)  ημερολογιακοί μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) και Κ.Α. 30.7323.12 (κωδικός αριθμός έργου του 

προϋπολογισμού 2022 του Δήμου Ορεστιάδας. 

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: 

Ζαμπουνίδου Αθ., Καλεντζίδης Βλασάκης (τηλ.: 2552350346) 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 174/2022. 

 

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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