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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 τo υπ' αριθμ. 30ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 
05ης Δεκεμβρίου 2017. 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 415/2017 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 
του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Β. Κυριακίδη» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 
 

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 05 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
32211/01.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
 Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα είκοσι 
τέσσερα (24), τα  εξής: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 
5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 8. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
9. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 10. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
11. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 12. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ – ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
13. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 14. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
15. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
17. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
19. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 20. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 22. ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
23. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 24. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 

 

1. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 2. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
3. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
5. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
7. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 
Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς 

επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του 
Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για τηv τήρηση τωv πρακτικών.  

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γεώργιος 
Καραγιάννης, αναφερόμενος στο 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον 
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιωάννη Περιστεράκη, να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο 
εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά:  
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«Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, 
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.». Με την υπ’ αριθμ. 241/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας η παραπάνω αρμοδιότητα όσον αφορά τα έργα έχει μεταβιβαστεί 
από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Βάσει της υπ’ αριθμ. 300/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 12/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ορεστιάδας 
και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
προαναφερόμενου έργου, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η υπ’ αριθμ. 25078/26.09.2017 διακήρυξη του 
διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC001999215 2015-09-26). 

 
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό πέντε (5) συμμετέχοντες, χωρίς να απορριφθεί κανείς 

συμμετέχοντας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 27281/12.10.2017 Πρακτικό Διενέργειας Συνοπτικού 
Διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 300/2017 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, γνωμοδότησε με το υπ’ αριθμ. 27281/12.10.2017 Πρακτικό προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάδειξη της Κ/Ξ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ – ΖΗΚΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, διότι η προσφορά του είναι πλήρης 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και προσέφερε τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης 
προσφορά μόνο βάσει τιμής.   

Με την υπ’ αριθ. 348/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 
27281/12.10.2017 Πρακτικό αξιολόγησης. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο προσωρινός ανάδοχος 
κλήθηκε με την υπ’ αριθ. 29978/10.11.2017 πρόσκληση του Δημάρχου Ορεστιάδας να προσκομίσει σε 
σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα από 
το άρθρο με την επικεφαλίδα «Δικαιολογητικά συμμετοχής» της αναλυτικής διακήρυξης, 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 10.11.2017. Ο 

προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά την 
16.11.2017, συνεπώς εμπροθέσμως. Η Επιτροπή διαγωνισμού έπειτα από την αποσφράγιση του 
φακέλου και την μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, και μετά τον έλεγχο τους, με την 
υπ’ αριθμ. 31465/24.11.2017 πρόσκληση ζήτησε την προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού με το υπ’ αριθ. 32125/01.12.2017 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, έπειτα από τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, έκρινε ότι τα 
δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο με την επικεφαλίδα 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» της αναλυτικής διακήρυξης, και γνωμοδότησε υπέρ της κατακύρωσης 
ανάθεσης εκτέλεσης του έργου στην «Κ/Ξ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ – ΖΗΚΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 

Ύστερα από τα ανωτέρω, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το Δημοτικό 
Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει το υπ’ αριθ. 32125/01.12.2017 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της Επιτροπής διαγωνισμού και να κατακυρώσει τον εν λόγω συνοπτικό διαγωνισμό 
σύμφωνα με το πρακτικό.» 
 
 

Κατόπιv αυτών o Πρόεδρος τoυ Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου, το άρθρο 65 & 72 

του Ν.3852/2010, την υπ’ αριθμ. 241/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, τους όρους της υπ’ αριθμ. 25078/26.09.2017 διακήρυξης, το υπ’ αριθμ. 27281/12.10.2017 
Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού, το υπ’ αριθμ. 32125/01.12.2017 Πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, την υπ’ αριθμ. 157/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 
Οικονομικής Επιτροπής, τη βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω 
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απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων 
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 584/2017 και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, 
 

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 
================== 

1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 32125/01.12.2017 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Πάρκου 
Β. Κυριακίδη», συνολικού προϋπολογισμού 59.999,90€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
 

2. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση Πάρκου Β. 
Κυριακίδη» στην «Κ/Ξ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ – ΖΗΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», 
για το ποσό των 52.799,93 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της. 

 
 

Κατά την ψήφιση του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Τσελεμπής, Γκακίδης, Παπαϊωάννου, Λυμπερίδου – Σταμούδη, Βαρσαμακίδης, Ουζουνίδης, 
Μουτουσίδης και Τσάμογλου. 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 415/2017. 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας 
 
 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
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