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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 32ο/27-10-2020 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.
Απόφαση: 276  η  /2020  

Θέµα: 7  Ο    Έγκριση τευχών δηµοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο µε τίτλο:
«Αντικατάσταση  χλοοτάπητα  και  Συστήµατος  Άρδευσης-Αποχέτευσης  Αγωνιστικού
Χώρου ∆ηµοτικού Σταδίου ∆ιδυµοτείχου». 

Στο ∆ιδυµότειχο, σήµερα την 27η του µηνός Οκτωβρίου 2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00
µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου,  συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση η
Οικονοµική  Επιτροπή του  ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου,  ύστερα  από την 32/23-10-2020  έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου, κ.  Χατζηγιάννογλου  Ρωµύλου,  που  επιδόθηκε  νόµιµα  µε
αποδεικτικό  στα  µέλη,  σύµφωνα µε  το  άρθρο  75  του  Ν.3852/10,  για  συζήτηση  και  λήψη
αποφάσεων στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσής τους.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου κ. Παπαδοπούλου Σοφία.
Αφού  διαπιστώθηκε  νόµιµη  απαρτία,  δεδοµένου  ότι  σε  σύνολο  επτά  (7)  µελών  βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) µέλη, άρχισε η συνεδρίαση.

          
     ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος, ∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου, Πρόεδρος 
2. Τσιµπανλιώτης Ευάγγελος, Αντιδήµαρχος
3. Θεοδοσίου Στυλιανή, Αντιδήµαρχος
4. ∆ελήµπαλτα Βασιλική, ∆.Σ.

       ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Σιαλάκης Αθανάσιος ∆.Σ.
2. Τζιβάρας Γεώργιος, ∆.Σ. 
3. Τσολακίδης Παρασκευάς ∆.Σ.

  
 Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος εισηγούµενος το 7ο θέµα
της  ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών της επιτροπής την εισήγηση του Αναπληρωτή
Προϊσταµένου Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής: 

“Λαµβάνοντας υπόψη:
1)  Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.

3)  Την  µε  αριθµό  14/2020  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  ∆ήµου  ∆ιδυµοτείχου
(Α∆Α:Ω7ΞΣΩ9Τ-ΟΩ7)  µε θέµα: “Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου 2020”.

4) Τη συνταχθείσα µε αριθµό 29/2020 µελέτη του έργου µε τίτλο: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα
και Συστήµατος Άρδευσης-Αποχέτευσης Αγωνιστικού Χώρου ∆ηµοτικού Σταδίου ∆ιδυµοτείχου»
στην  οποία  περιγράφονται  οι  εργασίες  που  προβλέπονται  για  την  ανακατασκευή  του
αγωνιστικού χώρου του γηπέδου διαστάσεων 104m x 68m, µε συνολική διάσταση 7.072 m2.
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5)  Την  αριθ.  πρωτ.  60458/6-6-2019  (Α∆Α:  6ΠΧΞ465ΧΙ8-Ρ2Ν)  απόφαση  του  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µε την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο Π∆Ε 2019 του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» µε κωδικό 2018ΕΠ03100009.

6) Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 8501/23-10-2020 (20REQ007537184 2020-10-26) πρωτογενές
αίτηµα του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών.

7) Την υπ' αριθ. 348/2020 - µε αριθµό πρωτοκόλλου 8561/26-10-2020 (Α∆Α: ΩΓ2ΕΩ9Τ-ΝΙΤ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

8)  Τη  διακήρυξη  του  έργου,  ανοικτής  ηλεκτρονικής  διαδικασίας  (του  άρθρου  27  του
Ν.4412/2016)  µε  κριτήριο  ανάθεσης  µε  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συµφέρουσα  από
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 του
Ν.4412/2016, όπως συντάχθηκε από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών.

9)  Την παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.4555/2018: «…∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας
ή γενικής υπηρεσίας…»

Εισηγούµαστε για:

Την έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, για την διενέργεια διαγωνισµού µέσω  του
εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την επιλογή
αναδόχου  κατασκευής  του  έργου:  «Αντικατάσταση  χλοοτάπητα  και  Συστήµατος  Άρδευσης-
Αποχέτευσης  Αγωνιστικού  Χώρου  ∆ηµοτικού  Σταδίου  ∆ιδυµοτείχου»  µε  προϋπολογισµό
250.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ, το οποίο χρηµατοδοτείται  από το από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης (Κωδικός ΣΑΕ: ΕΠ031 ΤΡΟΠ.0).

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
  Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

1. Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την κατασκευή του έργου
«Αντικατάσταση  χλοοτάπητα  και  Συστήµατος  Άρδευσης-Αποχέτευσης  Αγωνιστικού  Χώρου
∆ηµοτικού  Σταδίου  ∆ιδυµοτείχου»  µε  προϋπολογισµό  250.000,00  Ευρώ  µε  ΦΠΑ  (Αρ.  µελ.
29/2020),  το οποίο χρηµατοδοτείται  από το από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου  Οικονοµίας  &  Ανάπτυξης  (Κωδικός  ΣΑΕ:  ΕΠ031  ΤΡΟΠ.0).  Σχετική  πίστωση
(σύµφωνα µε την  αριθ.  πρωτ. 60458/6-6-2019  απόφαση ένταξης)   έχει  εγγραφεί  στον ΚΑ
70.7326.03 του προϋπολογισµού έτους 2020 του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.

2.  Καθορίζει  τους  όρους  διακήρυξης  του  ανοικτού  διαγωνισµού  (µε  χρήση  του  Εθνικού

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων /  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), για την ανάθεση κατασκευής του
έργου  «Αντικατάσταση  χλοοτάπητα  και  Συστήµατος  Άρδευσης-Αποχέτευσης  Αγωνιστικού
Χώρου ∆ηµοτικού Σταδίου ∆ιδυµοτείχου», σύµφωνα µε τη διακήρυξη που συντάχθηκε από το
Τµήµα  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική  άποψη
προσφορά µε βάση την τιµή.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  276/2020.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ
Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     υ π ο γ ρ α φ έ ς

Σωστό απόσπασµα
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Μ.Α.∆.

ΤΣΙΜΠΑΝΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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