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Του Πρακτικού της αριθ. 21/2021 δια περιφοράς συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ακύρωση της αριθ. 197/2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής - 

µετάθεση καταληκτικής ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού της µελέτης µε Α/Α 182743 και τίτλο: «Τοπικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (πρώην 

Τ.Χ.Σ.) ∆ήµου Κοµοτηνής» και ορισµός νέων µελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
  

Στην Κοµοτηνή, σήµερα, ∆ευτέρα 27 Σεπτεµβρίου 2021, προσκλήθηκαν σε «διά περιφοράς» 

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε 
τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 

11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής 

του» και µε τις µε αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (Α∆Α:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-3-2020 (Α∆Α: 

6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθµ. ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ.οικ.57069/17.09.2021 (ΦΕΚ 4337/18.09.2021 

τεύχος Β'), τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 22809/23-9-

2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Ιωάννη Γκαράνη, που εστάλη στον καθένα εκ των µελών της 
(τακτικών και αναπληρωµατικών), µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας (e-meeting). 

Σύµφωνα µε την εκ του νόµου προβλεπόµενη διαδικασία και την ως άνω πρόσκληση-ηµερήσια διάταξη 

τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κλήθηκαν αφού λάβουν υπόψη τους τις εισηγήσεις κάθε επιµέρους 
θέµατος που έχουν αναρτηθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα (e-meeting), να ψηφίσουν ηλεκτρονικά για 

τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας (e-meeting) και της 
δυνατότητας που παρέχει. Μετά το πέρας της εν λόγω προθεσµίας δηλαδή την 27η-09-2021 και περί ώρα 

13:00, διαπιστώθηκε από τον ∆ήµαρχο και Πρόεδρο Ιωάννη Γκαράνη, η ύπαρξη νόµιµης απαρτίας, καθόσον 
σε σύνολο 9 µελών συµµετείχαν στην επιτροπή τα 8 µέλη, καθότι απέστειλαν ηλεκτρονικό µήνυµα κατά τα 

ανωτέρω και εποµένως θεωρούνται παρόντες και συγκεκριµένα:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: οι: 1)Γκαράνης Ιωάννης, ∆ήµαρχος – Πρόεδρος, 2)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, Αντιδήµαρχος, 
3)Ισµαήλ Λεβέντ, Αντιδήµαρχος, 4)Κιοσέ Εριτζάν, 5)Κυριαζής Ιωάννης, 6)Μουρτίδης Ιωάννης, 7)Γραβάνης 
Αντώνιος και 8)Ζαφειρίδης Γεώργιος, τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 
ΑΠΩΝ: ο Βαφειάδης Ανέστης, Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Οι ανωτέρω παρόντες, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως βεβαιώνεται από την Προϊσταµένη του 

Τµήµατος κα Κωνσταντινιά Σκαπαριώτου και την Υπάλληλο του Τµήµατος κα Νικολέττα Χονδροµατίδου, 

ψήφισαν ηλεκτρονικά µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας (e-meeting) για κάθε επιµέρους θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης. Κατόπιν ανάγνωσης/καταµέτρησης των αποτελεσµάτων, η ψηφοφορία για κάθε 
επιµέρους θέµα της ηµερήσιας διάταξης έχει ως εξής:  
……………………………………………………………………………………………………………………... 

.//. 
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Αναλυτικότερα, τέθηκε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής το εκτός ηµερήσιας διάταξης 
θέµα µε τίτλο: «Ακύρωση της αριθ. 197/2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής - µετάθεση 

καταληκτικής ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισµού της µελέτης µε 

Α/Α 182743 και τίτλο «Τοπικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (πρώην Τ.Χ.Σ.) ∆ήµου Κοµοτηνής» και ορισµός 

νέων µελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού», διότι το θέµα χαρακτηρίζεται ως κατεπείγoν. 
Κατόπιν, η Οικονοµική Επιτροπή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, σύµφωνα µε την 
οποία εφόσον ήδη είχε σταλεί πρόσκληση και καταρτιστεί η ηµερήσια διάταξη, όπως συµβαίνει µε την 
παρούσα, στη συνεδρίαση δια περιφοράς µπορούν να συζητούνται θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης µε την 
προβλεπόµενη διαδικασία  

 

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι   Πα µψ η φ ε ί  

 

Χαρακτηρίζει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον και συζητητέο. 

Αναλυτικότερα, για το προταχθέν µε την υπ’ αριθ. 276/2021 Α.Ο.Ε., εκτός ηµερήσιας διάταξης 
θέµατος, τέθηκε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής η υπ’ αριθµ. πρωτ. 22991/24-09-2021 

εισήγηση της Προϊσταµένης της Υπηρεσίας ∆όµησης κ. Ελένης Αµαξοπούλου, η οποία έχει ως εξής: 
Κοµοτηνή, 24 Σεπτεµβρίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της Ελένης Αµαξοπούλου Προϊσταµένης της Υπηρεσίας 
∆όµησης ∆ήµου Κοµοτηνής Προς: Την Οικονοµική Επιτροπή Κοινοποίηση: - Αντιδήµαρχο κ. 

Καρασταύρου ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αριθ. 197/2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής - µετάθεση 

καταληκτικής ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισµού της µελέτης µε Α/Α 

182743 και τίτλο «Τοπικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (πρώην Τ.Χ.Σ.) ∆ήµου Κοµοτηνής» και ορισµός νέων 
µελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών-
Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

2. Το. Ν. 4782/2021  (ΦΕΚ 36Α΄/09-03-2021) «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του 
ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της 
άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία.»  

3. Το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52
 Α’ /01-04-2019). 

4. Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

5. Το άρθρο 72 περ. ε της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», σύµφωνα µε το οποίο 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.............». 

6. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από  

τους διατάκτες». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/07-06-2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 
203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') - Πρόγραµµα Κλεισθένης  

8. Τον  Κωδ. Εξ. 64.7413.01  µε τον  οποίο έχει δεσµευτεί στον προϋπολογισµό του έτους 2021 ποσό 

1.261.923,00€. 

9. Το µε αριθ. 411/13-02-2021 αίτηµα ανάληψης  δαπάνης 
10. Την µε αριθµ.299/8-3-2021 (Α∆Α:ΨΤ∆ΦΩΛΟ-629) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  
11. Το µε αριθµ. Α∆ΑΜ 21REQ008217832 πρωτογενές αίτηµα  

12. Την µελέτη της Υπηρεσίας ∆όµησης, εκτιµώµενης αξίας : 1.017.679,06 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% 

(Φ.Π.Α. ίσο µε 244.242,97€)    

13. Τα τεύχη δηµοπράτησης (συµπεριλαµβανοµένου και της διακήρυξης) του εν λόγω έργου, σύµφωνα µε 
το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 θα καταχωρηθούν στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων) για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες από 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) (άρθρο 121 του Ν.4412/16). 

14. Την απόφαση 85/2021 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής µε την οποία εγκρίθηκαν 
τα τεύχη δηµοπράτησης και οι όροι διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού για το έργο του θέµατος. 
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15. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 17163/21-07-2021 περίληψη διακήρυξης της δηµοπρασίας και το 
αρ.πρωτ.19231/18-8-2021 έγγραφο παράτασης της ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, σύµφωνα µε το 
οποίο: 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/09/2021, ηµέρα  ∆ευτέρα                

και ώρα 13:00 µ.µ.  

Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/08/2021, ηµέρα Παρασκευή                       

και ώρα 09:00 π.µ. 

16. Το από 24-09-2021  πρακτικό το οποία διαβίβασαν τα τακτικά µέλη της επιτροπής µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ στον 
∆ήµο Κοµοτηνής µε το οποίο δεν προέβησαν στην αποσφράγιση του διαγωνισµού διότι η επιτροπή θα 

έπρεπε να οριστεί σύµφωνα µε το αρθ.108 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/α/09-03-2021),  

17. Το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα ηλεκτρονικά 4 (τέσσερις ) προσφορές. 
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
Α. Την ακύρωση της µε αριθµό 197/2021 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής και προχωρήσετε στον 

ορισµό της νέας επιτροπής διαγωνισµού σύµφωνα µε  το αρθ.108 του Ν. 4782/2021 παρ. 9. «Ειδικά στις 

δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 

υπηρεσιών, πέραν των παρ. 1 έως 6, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών του παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί, µε απόφασή της, 

επιτροπή διαγωνισµού, που αποτελείται από τρία (3) µέλη. ∆ύο (2) από τα µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι 

κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ της αναθέτουσας αρχής, µε τους αναπληρωτές τους, εγγεγραµµένοι στο µητρώο της περ. ζ’ 

της παρ. 8, που έχουν εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης και ένας εξ 

αυτών ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του…………………………δ) Ένα (1) από τα µέλη της 

επιτροπής διαγωνισµού µε τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδος, µετά από σχετικό αίτηµα της αναθέτουσας αρχής. Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ προκύπτει 

από απόφαση του διοικούντος αυτό οργάνου. Αν το ΤΕΕ δεν ανταποκριθεί µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) 

ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή υπάλληλος της 

αναθέτουσας αρχής ή υπάλληλος που υπηρετεί στο ∆ηµόσιο, ως τούτο καθορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 

4270/2014, εγγεγραµµένος στο µητρώο της περ. η’ της παρ. 8.» 

αποτελούµενη από 2 τακτικά µέλη και 2 αναπληρωµατικά µέλη, µε επιλογή από τον κάτωθι πίνακα των 
τεχνικών υπαλλήλων του ∆ήµου Κοµοτηνής: 
 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΡΓΚΕΙ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ-

ΜΑΡΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

4 ΓΑΪΤΗ  ΝΑΤΑΛΙΑ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

5 ΚΟΛΙ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

6 ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

7 ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

8 ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

9 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

10 ΚΑΛΛΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

11 ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

12 ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΦΛΩΡΟΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

13 ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

14 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ - 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

15 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

16 ΤΣΟΛΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕΤΡΟΥ   

 

Προτείνονται ως µέλη οι: 

ΑΔΑ: ΨΘΘΝΩΛΟ-Μ03



 

4 

 

Τακτικά µέλη 

1. ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως Πρόεδρος 
2. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΕ ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως µέλος 
Αναπληρωµατικά µέλη 

1. ΤΣΟΛΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως Πρόεδρος 
2. ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως µέλος 

Β. τη µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας  αποσφράγισης των κατατεθειµένων προσφορών του 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης «Τοπικό Πολεοδοµικό 

Σχέδιο (πρώην Τ.Χ.Σ.) ∆ήµου Κοµοτηνής»  

ως εξής: 
Ως νέα ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-10-2021, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ υπογραφή ΕΛΕΝΗ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας, 
βλέποντας και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν.4782/2021  

(ΦΕΚ 36Α΄/09-03-2021) «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των 
δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και 
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία.», του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52

 

Α’ /01-04-2019), του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», του 

άρθρο 72 περ. ε της παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», σύµφωνα µε το οποίο 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.............», του άρθρου 
58 του Ν.3852/07-06-2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/19.07.2018 τεύχος Α') - Πρόγραµµα Κλεισθένης, το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α') 

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», τον  Κωδ. Εξ. 64.7413.01  µε τον οποίο έχει δεσµευτεί στον 
προϋπολογισµό του έτους 2021 ποσό 1.261.923,00 €, το µε αριθ. 411/13-02-2021 αίτηµα ανάληψης  
δαπάνης, την µε αριθµ. 299/8-3-2021 (Α∆Α:ΨΤ∆ΦΩΛΟ-629) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, το µε 
αριθµ. Α∆ΑΜ 21REQ008217832 πρωτογενές αίτηµα, τη µελέτη της Υπηρεσίας ∆όµησης, εκτιµώµενης 
αξίας: 1.017.679,06 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο µε 244.242,97 €), την υπ’ αριθµ. 85/2021 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και οι όροι διακήρυξης 
ανοικτού διαγωνισµού για το εν λόγω έργο, την υπ’ αριθµ. πρωτ. 17163/21-07-2021 περίληψη διακήρυξης 
της δηµοπρασίας και το αρ. πρωτ. 19231/18-8-2021 έγγραφο παράτασης της ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών, σύµφωνα µε το οποίο ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 20/09/2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ. και ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών ορίζεται η 24/08/2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.µ., το από 24-09-2021 πρακτικό 

το οποίο διαβίβασαν τα τακτικά µέλη της επιτροπής µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ στον ∆ήµο Κοµοτηνής µε το οποίο δεν 
προέβησαν στην αποσφράγιση του διαγωνισµού διότι η επιτροπή θα έπρεπε να οριστεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 108 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/α/09-03-2021), καθώς και την υπ’ αριθµ. 197/2021 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. Απέχοντος του: Α. Γραβάνη, χωρίς να εξηγεί τους λόγους, και καθότι σύµφωνα µε 
την υπ’ αριθµ. 93/60173/23-8-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ οι απέχοντες από την ψηφοφορία, δεν 
υπολογίζονται, κατά πλάσµα δικαίου, στα παρόντα µέλη 

 

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι  Πα µψ η φ ε ί  

(µε 7 θετικές ψήφους επί των καταµετρούµενων ψήφων) 
 

Α. Εγκρίνει την ακύρωση της υπ' αριθµ. 197/2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί 
"Έγκρισης του πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης µε τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (πρώην ΤΧΣ) ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" και ορίζει τη νέα επιτροπή 

διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4782/2021 παρ. 9, αποτελούµενη από 2 

τακτικά µέλη και συγκεκριµένα από τους υπαλλήλους: 1. ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ, ΠΕ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως Πρόεδρο, 2. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟ, ΠΕ ΑΓΡΟΝ. 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως µέλος και 2 αναπληρωµατικά µέλη και συγκεκριµένα από τους 
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υπαλλήλους αντίστοιχα: 1. ΤΣΟΛΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 2. ΜΑΚΡΙ∆Η 

ΓΕΩΡΓΙΟ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 

Β. Εγκρίνει τη µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας αποσφράγισης των κατατεθειµένων 
προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης: «Τοπικό 

Πολεοδοµικό Σχέδιο (πρώην Τ.Χ.Σ.) ∆ήµου Κοµοτηνής» µε νέα ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών την 15
η
  Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 277/2021 

…………………………………………………………………………………………...................................... 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής : 
                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ                            1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ∆ΗΣ  

                                 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                      2. ΛΕΒΕΝΤ ΙΣΜΑΗΛ 

                                                                                             3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  

                                                                                             4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΙ∆ΗΣ  

                                                                                             5. ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ 

                                                                                             6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙ∆ΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασµα που 

εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
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