
1 

 

                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ              

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

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

Από το 7ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 07ης 

Μαρτίου 2023. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 46/2023 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Κατασκευή κλειστής 

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων” 

 

Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07η του μηνός Μαρτίου του έτους 

2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. 3952/03.03.2023 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. 

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

εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη, τα εξής:  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος) 1. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

2.  ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.  ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 3. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

4.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.  ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)  

6.  ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

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

τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής:  

«Στο υπ’ αριθμ. 3925/03.03.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ορεστιάδας αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:  

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 
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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 προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου: “Κατασκευή 

κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων”, 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 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΜΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

4 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΙΔΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

6 ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

7 ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

8 ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

9 ΜΠΙΜΠΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

10 ΟΔΑΤΖΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Προτείνεται η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή κλειστής αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων”, 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 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΚΟΣΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

3 ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 Αναπληρωματικά μέλη  

1 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΙΔΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΜΠΙΜΠΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Δημήτριος Παπαδόπουλος, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, 

που έχει την υψηλότερη βαθμίδα. 

Αναπληρωτής Πρόεδρος 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 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 διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν 

σήμερα, τις διατάξεις του εδαφίου ια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 (Α΄ 309) 

«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, 
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ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» και το υπ’ αριθμ. 

3925/03.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Την συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή κλειστής αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων”, συνολικού προϋπολογισμού 510.032,00€ 

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 Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΚΟΣΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

3 ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 Αναπληρωματικά μέλη  

1 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΙΔΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΜΠΙΜΠΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Δημήτριος Παπαδόπουλος, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 

Μηχανικών, που έχει την υψηλότερη βαθμίδα. 

Αναπληρωτής Πρόεδρος 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. 

 

 

Τα αναφερόμενα τακτικά μέλη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου ια της παρ. 1 του 

άρθρου 1 υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης 

οικονομικών συμφερόντων ανεξαρτήτως συμμετοχής τους σε συνεδρίαση. Επίσης, σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 (Α’ 309) όπως ισχύει, υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής 

κατάστασης είναι τα αναπληρωματικά μέλη, εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις τους, όπως 

αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του οργάνου. Η ημερομηνία 

ανάληψης της ιδιότητας ενός αναπληρωματικού μέλους είναι η ημερομηνία της πρώτης συμμετοχής 

αυτού σε συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Συνεπώς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής οφείλει να 

ενημερώνει σχετικά την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να πραγματοποιηθεί η 

σχετική καταχώρηση στην ετήσια ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσώπων για την τρέχουσα χρήση, 

προκειμένου να υποβληθεί η αντίστοιχη Ετήσια δήλωση, κατά το επόμενο έτος. 

Η Αρχική δήλωση υποβάλλεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης των 

καθηκόντων, εφόσον δεν συντρέχει υποχρέωση υποβολής Ετήσιας δήλωσης για την αμέσως 

προηγούμενη χρήση προς το ίδιο Όργανο Ελέγχου.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2023. 

 

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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