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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

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

Από το 35ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 20ης 

Οκτωβρίου 2020. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με 

τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο 

Κολυμβητήριο Ορεστιάδας” 

 

 Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 

2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. 23494/16.10.2020 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 και τα εννέα (9) μέλη ήτοι:  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Πρόεδρος)  

2. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ  

5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

6. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

7. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αναπληρωματικός μέλος)  

8. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

9. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Βύσσας, Χαράλαμπος Τζεπκινλής 

και ο Πρόεδρος Κοινότητας Πενταλόφου, Διαμαντής Χρηστούδης. Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η 

υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή, για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ. 1.στ) i. και 1.ζ) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή: «1. Η Οικονομική Επιτροπή ….. 

στ)Αποφασίζει για: i. την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 

σε 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……. 

.….ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και 

αποφασίσει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 

189 του Ν. 4412/2016……». 
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Βάσει της υπ’ αριθμ. 98/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 27/2020 μελέτης του Τμήματος Η/Μ Έργων & Σηματοδότησης της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση 

υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας”, εκδόθηκε από 

το Δήμαρχο η υπ’ αριθμ. 8194/08.05.2020 διακήρυξη του διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 

99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

20PROC006676166 2020-05-08). 

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τρεις (3) συμμετέχοντες, από τους οποίους ο ένας (1) 

συμμετέχων απορρίφθηκε και έγιναν δεκτοί δύο (2) συμμετέχοντες, για τους λόγους που αναφέρονται 

αναλυτικά στο υπ’ αριθμ. 12012/24.06.2020 1ο πρακτικό διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού της επιτροπής διαγωνισμού.  

Έπειτα, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 221/2019 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με τα υπ’ αριθμ. 12012/24.06.2020 και 

12127/25.06.2020 πρακτικά διενέργειας προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη ως προσωρινού 

αναδόχου του διαγωνισμού της εταιρίας «Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», διότι η προσφορά του κρίθηκε 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη 

χαμηλότερη τιμή. Τα παραπάνω πρακτικά εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής.  

Την 29.06.2020 ο Δήμος κοινοποίησε την υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Κατά της εν 

λόγω απόφασης η εταιρία «RENEL Ι.Κ.Ε.» υπέβαλε προδικαστική προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης και κοινοποιήθηκε στον 

Δήμο, ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την 10.07.2020 που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο (αριθ. Πρωτ. 

13769/10.07.2020). Με την προδικαστική προσφυγή της η προσφεύγουσα επιδίωκε την αναστολή 

εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 140/29.06.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος αυτής που 

αφορά την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ». 

Για την εν λόγω προδικαστική προσφυγή αποφάνθηκε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με την υπ’ αριθμόν 1028/2020 απόφασή της ( 7ο Κλιμάκιο), η οποία κοινοποιήθηκε 

στον Δήμο Ορεστιάδας στις 03.09.2020, σύμφωνα με την οποία δέχτηκε την προδικαστική προσφυγή, 

ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ όρισε και την επιστροφή 

του προσκομισθέντος παραβόλου. Επίσης, την 04.09.2020 η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) με έγγραφο της ζητούσε να ενημερωθεί εγγράφως έως την 05.10.2020 εάν ο Δήμος έχει 

συμμορφωθεί με την απόφασή της, αλλά και με ποια πράξη έχει γίνει αυτό στέλνοντάς της παράλληλα την 

αντίστοιχη πράξη συμμόρφωσης. 

Στην συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 251/2020 απόφασή της τροποποίησε την 

υπ’ αριθ. 140/2020 απόφασης της σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 1028/2020 απόφασης της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και ανάδειξε νέο προσωρινού ανάδοχο την 

εταιρία «RENEL Ι.Κ.Ε.». Την 23.09.2020 εστάλη στην Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) η προαναφερόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Επίσης, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 251/2020 απόφασης, ο ανωτέρω οικονομικός φορέας κλήθηκε 

με την υπ’ αριθ. 20680/23.09.2020 πρόσκληση του Δήμου Ορεστιάδας να προσκομίσει, εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που περιγράφονται στην παράγραφο 3.2 της διακήρυξης. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 23.09.2020. Στις 29.09.2020 

η «RENEL Ι.Κ.Ε.» υπέβαλε εμπροθέσμως αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στις 02.10.2020 η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού με το υπ’  αριθμ. 21832/02.10.2020 έγγραφό της παράτεινε την προθεσμία και σύμφωνα με 

το άρθρο 103 παρ.2 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12β του άρθρου 43 του Ν. 

4605/2019 καθώς και με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. 

 Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε, κατόπιν της ανωτέρω παράτασης, στις 05.10.2020 στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και στην υπηρεσία τον 

σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών εμπροθέσμως. 
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Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και 

στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν. Έπειτα, προχώρησε σε 

αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο θεωρεί ότι 

είναι σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. 

Με το υπ’ αριθ. 22779/12.10.2020 3ο Πρακτικό κατακύρωσης η Επιτροπή πρότεινε την 

κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η Οικονομική Επιτροπή 

καλείται να εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 22779/12.10.2020 3ο Πρακτικό κατακύρωσης της Επιτροπής 

διαγωνισμού.» 

 

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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 (παρ. 1) του Ν. 4735/2020 και 

ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις του και του Ν.4555/2018, τους όρους 

της υπ’ αριθμ. 8194/08.05.2020 Διακήρυξης, την υπ’ αριθμ. 224/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(ΑΔΑΜ: 20REQ006552239 2020-04-09, ΑΔΑ: 62ΨΧΩΞΒ-Ρ9Ι), η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 6864/2020, 

τα υπ’ αριθμ. 12012/24.06.2020 και 12127/25.06.2020 1ο & 2ο Πρακτικό της Επιτροπής, την προσφυγή 

του Οικονομικού Φορέα «RENEL Ι.Κ.Ε.» ενώπιον της ΑΕΠΠ, την υπ’ αριθμόν 1028/2020 απόφαση του 

7ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ, το από 04.09.2020 έγγραφο του 7ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. με θέμα: 

«Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1028/2020 απόφαση», τις υπ’ αριθμ. 98/2020, 140/2020 και 251/2020 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. 22779/12.10.2020 3ο Πρακτικό κατακύρωσης, τις 

προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 22779/12.10.2020 3ου Πρακτικού Κατακύρωσης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και 

εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο 

Ορεστιάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

2. Την κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού 

για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας” στην εταιρεία 

«RENEL Ι.Κ.Ε.» για το ποσό των 97.960,00€ (ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 293/2020. 

 

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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