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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 44ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 22ης 

Δεκεμβρίου 2020. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 385/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Τεχνική μελέτη για την επισκευή Ιρλανδικής διάβασης 

Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας” 
 

 Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 

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

λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28365/18.12.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε 

χωριστά σε καθένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 του Ν. 3852/10, 

όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14.12.2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ). 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο εννέα (9) μελών έλαβαν μέρος στην 

τηλεδιάσκεψη και δήλωσαν παρόντα τα οκτώ (8) μέλη, τα εξής:  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος) 1. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

4. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ  

6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

7. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

8. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο 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……». 

Επίσης, 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. […]». 
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Βάσει της υπ’ αριθμ. 340/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 17/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ορεστιάδας και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφη 

διαδικασία για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Τεχνική μελέτη για την επισκευή 

Ιρλανδικής διάβασης Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας”  εκδόθηκε από το Δήμαρχο η υπ’ αριθμ. 

27132/04.12.2020 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

20PROC007780557 2020-12-04). 

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 28061/15.12.2020 1ο 

Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 340/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση έχει ως εξής:  

Στις 15.12.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Β. Κων/νου 11 στην Ορεστιάδα, η συσταθείσα με 

την υπ’ αριθμ. 340/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας, Επιτροπή 

διαγωνισμού, προκειμένου να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Τεχνική μελέτη για την 

επισκευή Ιρλανδικής διάβασης Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας» (Αρ. πρωτ.: 27132/04.12.2020), 

συνολικού προϋπολογισμού 36.182,99€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 27132/04.12.2020 διακήρυξη του Δήμου Ορεστιάδας, κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Παρέστησαν: 

α) Ο πρόεδρος,  Δημήτριος Παπαδόπουλος  

β) Το μέλος, Μιχαήλ Παπαδόπουλος 

γ) Το μέλος, Μηνάς Μήνογλου (μέλος ΤΕΕ) 

 

Αρχικά η Επιτροπή επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Ορεστιάδας σχετικά με την 

κατάθεση ή μη προσφορών μέχρι και την καταληκτική ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. Τελικά στο 

διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι παρακάτω:  

Α/Α 

ΗΜ/ΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΡΑΣ- 

ΑΡ. ΠΡΩΤ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ./FAX 

Στο φάκελο 

αναγράφηκε 

ο αριθμός 

1 28032/15.12.2020 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 27,  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

6946950830/

2551083916 
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Μετά την παρέλευση της οριζόμενης από την διακήρυξη ώρας 10:00 και χωρίς να παρουσιαστεί άλλος 

ενδιαφερόμενος, η Επιτροπή κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης των προσφορών και την έναρξη 

αποσφράγισής τους. 

Αφού αποσφράγισε τους υποφακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σφράγισε και μονόγραψε αυτά, 

προέβη στον έλεγχό τους και διαπίστωσε όσα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

α/α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής 

πληροί τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται ΟΜOΦΩΝΑ  αποδεκτή από την Επιτροπή, στο στάδιο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής  ο υποψήφιος ανάδοχος: 

1. ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

   

Ακολούθως η Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω προχώρησε στην αποσφράγιση και την 

περαιτέρω αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και διαπίστωσε τα όσα αναφέρονται  στον παρακάτω 

πίνακα:  

α/α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αποδεκτή προσφορά 
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Η Επιτροπή στη συνέχεια βαθμολόγησε (σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης) τις τεχνικές 

προσφορές. 

Η βαθμολογία της Επιτροπής φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

α/α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Κριτήριο 1: Βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των 

στόχων της προς εκπόνηση μελέτης 

Ποσοστό βαρύτητας σ1= 30% 

90 

Κριτήριο 2: Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας 

εκπόνησης της μελέτης 

Ποσοστό βαρύτητας σ2=40% 

90 

Κριτήριο 3: Οργάνωση του Οικονομικού Φορέα 

Ποσοστό βαρύτητας σ3=30% 
90 

 

Η βαθμολόγηση της προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 

ΒΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3= (30Χ90 + 40Χ90 + 30Χ90  )/100= (2700+3600+2700)/100=90 

Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο η κατάταξη των συμμετεχόντων είναι ως εξής: 

α/α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΕΣ Βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών (Β ΤΠ) 

1 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 90 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του 

συμμετέχοντα που έγινε αποδεκτός στον διαγωνισμό και διαπιστώθηκαν τα εξής: 

α/α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΕΣ 
Οικονομική προσφορά (Β ΟΠι) 

(ευρώ χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.495,33 

 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 

διακήρυξης και η βαθμολογία ΒΟΠι της οικονομικής προσφοράς ΟΠι που προκύπτει για το μοναδικό 

συμμετέχοντα είναι:  

ΒΟΠι = 100 Χ (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή 

ΒΟΠι = 100 Χ (1-35.495,33/36.182,99) = 100 Χ 0,02 = 2,00 

 

Ο προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής προκύπτει από το άθροισμα:  

U =  Β ΤΠ * 80% +  Β ΟΠι * 20% 

ή U = 90,00*0,80 + 2,00*0,20 = 72,00 + 0,40 = 72,40 
 

Η τιμή που προκύπτει για τον μοναδικό συμμετέχοντα σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο είναι: 

α/α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72,40 

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 27132/04.12.2020 διακήρυξη  

2. Τις υποβληθείσες προσφορές  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του 

Προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  

Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της μελέτης με τίτλο: “Τεχνική μελέτη για την επισκευή 

Ιρλανδικής διάβασης Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας”, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 

36.182,99€ πλέον του Φ.Π.Α., στον Οικονομικό Φορέα ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γιατί η προσφορά 

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

την πλέον συμφέρουσα τιμή από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 

τιμής.       

 

Έπειτα από τα παραπάνω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή 

καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού.» 
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Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου 

και έλαβε υπ’ όψη 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, την υπ’ αριθμ. 27132/04.12.2020 διακήρυξη του Δημάρχου, την υπ’ αριθμ. 

677/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 25824/10.11.2020 

(ΑΔΑ:ΡΨ5ΣΩΞΒ-8Ρ6, ΑΔΑΜ: 20REQ007623941 2020-11-10), την υπ’ αριθμ. 340/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. 28061/15.12.2020 1ο Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, τις 

προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 28061/15.12.2020 1ου  Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού 

με έγγραφη διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Τεχνική 

μελέτη για την επισκευή Ιρλανδικής διάβασης Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας”, συνολικού 

προϋπολογισμού 44.866,91€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

 

2. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ως προσωρινού αναδόχου 

για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Τεχνική μελέτη για την επισκευή Ιρλανδικής διάβασης 

Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας”, με ποσό προσφοράς 35.495,33€ χωρίς Φ.Π.Α., γιατί η 

προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

και προσέφερε την πλέον συμφέρουσα τιμή από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 385/2020. 

 

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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