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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 27ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 25ης 

Αυγούστου 2020. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 212/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή σωληνωτού στο Κ.Υ.Τ. 

Φυλακίου” 
 

 Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Αυγούστου του έτους 

2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. 17135/21.08.2020 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 οκτώ (8) μέλη ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος) 1. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ      

6. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

7. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)  

8. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

 

Παρών στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φυλακίου, Χρήστος Τυρμπάκης. Στη 

συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής:  

«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. […]».  

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1θ. του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 

του Ν. 4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή: «1. Η Οικονομική Επιτροπή ….. θ) αποφασίζει ην κατάρτιση 

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, για 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…….» 

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.» 

Ο Δήμος Ορεστιάδας θα υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση από το «Ταμείο Αλληλεγγύης» του 

έργου: «Κατασκευή σωληνωτού στο Κ.Υ.Τ. Φυλακίου», συνολικού προϋπολογισμού 33.000,00 €, με τον 

ΦΠΑ, στο πλαίσιο του με Α.Π. 29/10.06.2020 εγγράφου της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού 
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χρηματοδότησης των ενδιαφερόμενων Δήμων για την χρηματοδότησή τους από το «Ταμείο 

Αλληλεγγύης». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας έχει συντάξει τις τεχνικές 

προδιαγραφές του έργου με τίτλο: “Κατασκευή σωληνωτού στο Κ.Υ.Τ. Φυλακίου”, οι οποίες 

αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 9/2020 μελέτη της. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο 

προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 33.000,00€. 

Σύμφωνα με την Ανάλυση – Περιγραφή του έργου της υπ’ αριθμ. 9/2020 μελέτης προβλέπεται η 

κατασκευή τεχνικού απορροής ομβρίων (σωληνωτού) στην βόρεια πλευρά του Κέντρου Υποδοχής και 

ταυτοποίησης της Κοινότητας Φυλακίου.  

Κατασκευή τεχνικού απορροής ομβρίων (σωληνωτό) από τσιμεντοσωλήνες διατομής Φ600 

μήκους 120,00 μ. Το σωληνωτό θα κατασκευαστεί σε υπάρχον τάφρο, που θα χρειαστεί ελάχιστη 

διαμόρφωση. Στο πάτο της τάφρου θα γίνει τσιμεντόστρωση πάχους 0,10 εκ., όπου θα τοποθετηθούν οι 

τσιμεντοσωλήνες, θα κατασκευαστούν επίσης και 3 φρεάτια αποστράγγισης. Μετά ην τοποθέτηση των 

ανωτέρω θα γίνει επίχωση με επίλεκτα υλικά κατηγορίας Ε2 – Ε3 και για τελική στρώση θα γίνει με 

αμμοχάλικο λατομείου πάχους 0,20 εκ σε όλο το μήκος του σωληνωτού.  

  Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής υπηρεσίας  και τις υποδείξεις 

του Επιβλέποντα Μηχανικού. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 33.000,00€ εκ των 

οποίων 6.387,10€ είναι για το ΦΠΑ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α Είδος Εργασιών 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικός 

Αναθεώ

-ρησης 

Α.Τ. 
Μον. 

Μετρ. 

Ποσότη

τα 

Τιμή 

Μονάδας 

(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

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

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 

Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις 

κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με 

χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με 

τη φόρτωση των προϊόντων επί 

αυτοκινήτου και την μεταφορά 

στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης 

σε οποιαδήποτε απόσταση 

ΝΑΥΔΡ 

3.06.02 

ΥΔΡ 

6058 

1 m3 146,00 2,78 405,88  

2 

Στρώσεις έδρασης και 

εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

ορυχείου ή χειμάρρου. 

ΝΑΥΔΡ 

5.08 

ΥΔΡ 

6069.1 2 m3 164,40 17,10 2.811,24  

3 

Λειτουργία εργοταξιακών αντλη-

τικών συγκροτημάτων. Αντλητικά 

συγκροτήματα diesel ή βενζινο-

κίνητα Ισχύος 2,0 έως 5,0HP  

ΝΑΥΔΡ 

6.01.01.03 

ΥΔΡ 

6108 
3 h 20,00 5,60 112,00  

 Σύνολο: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  3.329,12 3.329,12 

 2. ΤΕΧΝΙΚΑ 

1 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

ΝΑΥΔΡ 

9.10.04 

ΥΔΡ 

6327 
4 m3 6,00 82,00 492,00  

2 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων  

ΝΑΥΔΡ 

9.26 

ΥΔΡ 

6311 5 kg 132,00 0,98 129,36  

3 
Ξυλότυποι και σιδηρότυποι 

επιπέδων επιφανειών 

ΝΑΥΔΡ 

9.01 

ΥΔΡ 

6301 
6 m2 24,00 8,20 196,80  

4 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 

εγκατάστασης και τοποθέτηση προ-

κατασκευασμένων τσιμεντοσωλή-

νων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμε-

ντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 

αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm 

ΝΑΥΔΡ 

12.01.01.0

5 

ΥΔΡ 

6551.5 

7 m 120,00 72,00 8.640,00  

5 

Προκατασκευασμένα φρεάτια από 

συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς τοποθέτη-

ση εκτός καταστρώματος της οδού. 

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, 

ονομαστικής διαμέτρου D630 mm, 

με ύψος στοιχείου βάσης 0,85 m, 

τριών εισόδων και μίας εξόδου 

διαμέτρου έως D500 mm 

ΝΑΥΔΡ 

9.41.09 

ΥΔΡ 

6711.7 

8 ΤΕΜ 3,00 330,00 990,00  
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6 

Προκατασκευασμένα φρεάτια από 

συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς τοποθέτη-

ση εκτός καταστρώματος της οδού. 

Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου 

φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, 

ονομαστικής διαμέτρου D630 mm 

ΝΑΥΔΡ 

9.41.10 

ΥΔΡ 

6711.7 

9 ΜΜ 3,00 160,00 480,00  

7 

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής 

Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 

χυτοσίδηρο 

ΝΑΥΔΡ 

11.02.01 

ΥΔΡ 

6752 10 kg 246,00 1,44 354,24  

8 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου Για συνο-

λικό πάχος επίχωσης έως 50 cm  

ΝΑΥΔΡ 

5.05.01 

ΥΔΡ 

6068 
11 m3 120,00 37,10 4.452,00  

 Σύνολο: 2. ΤΕΧΝΙΚΑ 15.734,40 15.734,40 

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 
19.063,52 

3.431,43 

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00% 
22.494,95 

3.374,24 

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης  
25.869,19 

743,71 

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00% 
26.612,90 

6.387,10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  33.000,00 
 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2020 

προαναφερόμενης μελέτης.» 
 

Έπειτα από την εισήγηση του Προέδρου το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φυλακίου, 

Χρήστος Τυρμπάκης, προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις για το πρόβλημα των υδάτων που προέρχονται 

από το Κ.Υ.Τ. Φυλακίου. 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις του και του Ν. 4555/2018,  το με Α.Π. 29/10.06.2020 έγγραφο της 

Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων με θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των ενδιαφερόμενων Δήμων για την 

χρηματοδότησή τους από το «Ταμείο Αλληλεγγύης», το υπ’ αριθμ. 17103/21.08.2020 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 9/2020 μελέτης και τις 

ανάγκες του Δήμου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 9/2020 μελέτης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας, που αφορά το έργο με τίτλο: “Κατασκευή σωληνωτού 

στο Κ.Υ.Τ. Φυλακίου”, συνολικού προϋπολογισμού 33.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%.  

Η χρηματοδότηση του έργου θα προταθεί για ένταξη στο πλαίσιο του με Α.Π. 29/10.06.2020 

εγγράφου της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων με θέμα: Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των ενδιαφερόμενων Δήμων 

για την χρηματοδότησή τους από το «Ταμείο Αλληλεγγύης». 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 212/2020. 
 

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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