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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
================= 

Από το 9ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 21ης 
Μαρτίου 2023. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 57/2023 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση μετάθεσης ημερομηνιών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των 
ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια-Έργα: 196431) για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο: “Κατασκευή 
κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων” 
 

Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μηνός Μαρτίου του έτους 
2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 5027/17.03.2023 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 και με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022. 

Λόγω της απουσίας του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλείου Μαυρίδη, 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 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των 
εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) μέλη, τα εξής:  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος) 1. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 2. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
5. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)  
6. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
7. ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

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

τήρηση των πρακτικών.  
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής:  
«Στο υπ’ αριθμ. 5002/17.03.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ορεστιάδας αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:  
Έχοντας  υπόψη: 
1. την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 2136/ 27.05.2020  απόφαση  Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας & Θράκης, 
2. την  υπ’ αριθμ. 45/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδα,  
3. το άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, 
4. την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 166278/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813 Β’/30-06-2021). Σε περιπτώσεις τεχνικής 

αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα, η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου 
διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η 
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της, 
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5.  το άρθρο 340, παράγραφος 3 α) του Ν. 4412/2016, 
6. το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4121/30.07.2020 (ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, 
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4310/09.03.2023 (ΑΔΑ: Ψ2Β9ΩΞΒ-ΓΙΝ) περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας, 
8. την υπ’ αριθμ. 4317/09.03.2023 διακήρυξη με ΑΔΑΜ 23PROC12262729 23-03-09, 
9. το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ11/81469/14.03.2023 έγγραφο του Τμήματος  Διαγωνισμών Έργων, Μελετών 

και Τεχνικών Υπηρεσιών (α’) της Διεύθυνσης διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων (Δ11) της Γενικής 
Διεύθυνσης στρατηγικού σχεδιασμού υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, που σύμφωνα με αυτό το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα θα 
τεθεί εκτός λειτουργίας από Τρίτη 14.03.2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23.03.2023 και 
ώρα 18:00, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης, 

προτείνεται η μετάθεση των παρακάτω ημερομηνιών και ωρών της υπ’ αριθμ. 4317/09.03.2023  
διακήρυξης του Δήμου Ορ/δας με ΑΔΑΜ 23PROC12262729 23-03-09 ως εξής: 
 
- Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - Αποσφράγισης 
Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Απριλίου 
2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 
Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η Απριλίου 
2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
 
- Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη, Παρ. 2.3 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07.04.2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12.04.2023. 

 
- Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής, Παρ. 15.3 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 18.06.2024, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. 

 
- Την καταχώρισης της σχετικής απόφασης στον Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 
- Την ανάρτησης της σχετικής απόφασης στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
- Την δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημόσια-

Έργα. 
- Την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας. 
- Την αποστολή σχετικού αποσπάσματος (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ) με τις παραπάνω μετατιθέμενες ημερομηνίες 

προς δημοσίευση σε τοπικές εφημερίδες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 4317/09.03.2023  διακήρυξης του Δήμου Ορεστιάδας με 
ΑΔΑΜ 23PROC12262729 23-03-09.» 
 

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 τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 31 του Ν.5013/2023 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. 12/2018 
μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης, τις υπ’ αριθμ. 416/2018, 427/2018, 56/2020 και 45/2023 αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ’ αριθμ. 3706/04.03.2021 (21REQ008231144 2021-03-04) πρωτογενές 
αίτημα, την υπ’ αριθμ. 22/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΖΧ6ΩΞΒ-ΩΛΖ, ΑΔΑΜ: 
23REQ011940232 2023-01-02), η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 46/02.01.2023, το υπ’ αριθμ. 3926/03.03.2023 
έγγραφο της ΤΥΔΟ με τα απαραίτητα συνημμένα του διαγωνισμού και τις ανάγκες του Δήμου, την  υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 2136/ 27.05.2020  απόφαση  Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας & Θράκης, την  υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 166278/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813 Β’/30-06-2021), το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4121/30.07.2020 
(ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4310/09.03.2023 (ΑΔΑ: Ψ2Β9ΩΞΒ-
ΓΙΝ) περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας,  την υπ’ αριθμ. 4317/09.03.2023 διακήρυξη με ΑΔΑΜ 
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23PROC12262729 23-03-09 και το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ11/81469/14.03.2023 έγγραφο του Τμήματος  
Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών (α’) της Διεύθυνσης διαγωνισμών δημοσίων 
συμβάσεων (Δ11) της Γενικής Διεύθυνσης στρατηγικού σχεδιασμού υποδομών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,  

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Την μετάθεση των παρακάτω ημερομηνιών και ωρών της υπ’ αριθμ. 4317/09.03.2023  
διακήρυξης του Δήμου Ορ/δας που αφορά το έργο με τίτλο: “Κατασκευή κλειστής αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων” με ΑΔΑΜ 23PROC12262729 23-03-09 ως εξής: 

- Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - Αποσφράγισης 
Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η 
Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 
Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η Απριλίου 
2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
- Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη, Παρ. 2.3 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07.04.2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12.04.2023. 
- Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής, Παρ. 15.3 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 18.06.2024, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 4317/09.03.2023  διακήρυξης του Δήμου 
Ορεστιάδας με ΑΔΑΜ 23PROC12262729 23-03-09. 
 

2. Την καταχώρηση της παρούσας απόφασης στον Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
3. Την ανάρτησης της παρούσας απόφασης στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
4. Την δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημόσια-

Έργα. 
5. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας. 
6. Την αποστολή σχετικού αποσπάσματος (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ) με τις παραπάνω μετατιθέμενες 

ημερομηνίες προς δημοσίευση σε τοπικές εφημερίδες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2023. 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως          
             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο  Αντιπρόεδρος 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 
 

ΑΔΑ: Ρ04ΧΩΞΒ-2ΥΟ




	UΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
	Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2023.

		2023-03-21T13:17:38+0200
	DIMITRIOS PALLAS


		2023-03-21T15:11:04+0200
	Athens




