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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ          

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
  

 

Του Πρακτικού της αριθ. 4/2019 συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Τροποποίηση όρων διακήρυξης και επαναπροσδιορισµός εκτιµώµενης 

αξίας της προκηρυχθείσας δηµόσιας σύµβασης µε τίτλο: «Εργασίες 

Ταφών - Εκταφών στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Κοµοτηνής για ένα 

έτος». 
  

Στην Κοµοτηνή, σήµερα, Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, και ώρα 13.00΄ το µεσηµέρι συνήλθε 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κοµοτηνής σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Κοµοτηνής, κατόπιν της αριθ. 5244/20-2-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Γεωργίου 

Πετρίδη, που επιδόθηκε στον καθένα των µελών της (τακτικών και αναπληρωµατικών). 

Ύστερα από διαπίστωση νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 9 µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, 

βρέθηκαν παρόντα 5 τακτικά µέλη και συγκεκριµένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Γεώργιος Πετρίδης, ∆ήµαρχος – Πρόεδρος, 2)Αχµέτ Εµρέ, 3)Καρελιάδου 

Αφροδίτη,  4)Τσακιρίδης Ευστράτιος και 5)Θεοχαρίδης Γεώργιος, τακτικά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, 2)Ιµάµογλου Τζιχάν, 3)Καζάκου – Βρούζου 

Τριανταφυλλιά, Αντιπρόεδρος και 4)Λαφτσή Ελένη, τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νοµότυπα οι κ.: 1)Νικολέττα 

Χονδροµατίδου, Υπάλληλος του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου και 2)Ιωάννης 

Γκορτσιλίδης, Υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών, Υλικών, Εξοπλισµού, Υπηρεσιών.  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής: 

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

.//.  
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Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούµενος του 1
ου

 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Ο 

Υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών, Υλικών, Εξοπλισµού & Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Γκουρτσιλίδης, 

υπέβαλε την υπ’ αριθ. πρωτ. 5233/20-2-2019 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: Κοµοτηνή, 20/02/2019 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Του Γκουρτσιλίδη Ιωάννη υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών, Υλικών, Εξοπλισµού, 

Υπηρεσιών (∆ια του προϊσταµένου της ∆/νσης κ. Αθανασίου Βίβογλου) Προς Τον Κ
ο 
Πρόεδρο και τα 

µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Τροποποίηση όρων διακήρυξης και 

επαναπροσδιορισµός εκτιµώµενης αξίας της προκηρυχθείσας δηµόσιας σύµβασης µε τίτλο: 

«Εργασίες Ταφών – Εκταφών στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Κοµοτηνής για ένα έτος». 

Έχοντας υπόψη τα εξής:  

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών-

Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

3. Το άρθρο 72 περ. ε της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133/Α΄/2018) «Πρόγραµµα Κλεισθένης», 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.............». 

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) – Πρόγραµµα 

Κλεισθένης: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας 

ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]» 

5. Σύµφωνα µε την αριθ. 28/11-02-2019 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 17/07-02-2019 µελέτης (Α∆ΑΜ:19REQ004326551), 

εκτιµώµενης αξίας ίση µε 80.392,03 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού. 

6. Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης της οικονοµικής επιτροπής εκδόθηκε η αριθ. 4233/12-02-2019 

προκήρυξη {περίληψη διακήρυξης} (Α∆Α: 6482ΩΛΟ-ΟΦ9) µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών την13 – 03 - 2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00.  

7. Βάσει της πρόσφατα εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης 4241/127/30.01.2019 της Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα «Καθορισµός κατώτατου 

µισθού και κατώτατου ηµεροµισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ 

Β’ 173/2019), ο κατώτατος µισθός των υπαλλήλων αυξάνει, οριζόµενος στο ποσό των 650,00 ευρώ, ενώ 

και το κατώτατο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών επίσης αυξάνει, οριζόµενο στο ποσό των 29,04 ευρώ. 

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση ισχύει από την 01.02.2019.  

8. Με αφορµή την ανωτέρω κανονιστική µεταβολή, η Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Α∆Α: 99ΖΥΟΞΤΒ-∆5Μ) 

παρουσίασε τις δυνατότητες των αναθετουσών αρχών, όσον αφορά την ανωτέρω µεταβολή για 

διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη {όπως και η παρούσα δηµόσια 

σύµβαση}. Ειδικότερα, διευκρινίζεται, ανάλογα µε την περίπτωση, η δυνατότητα των αναθετουσών 

αρχών να συνεχίζουν τις εν εξελίξει διαδικασίες χωρίς µεταβολή, αλλά και η ευχέρειά τους να 

µαταιώσουν τις διαδικασίες, να τροποποιήσουν τους όρους του διαγωνισµού καθώς και να προβούν σε 

τροποποίηση της σύµβασης. 

9. Λαµβάνοντας υπόψη την αριθ. 4241/127/30.01.2019 υπουργική απόφαση, θα πρέπει να µεταβληθεί 

η εκτιµώµενη αξία της αριθ. 17/2019 µελέτης, µε αύξηση του ωροµίσθιου που είχε εκτιµηθεί και 

συγκεκριµένα ως εξής: 
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Ημέρες 

απασχόλησης 

Ημερήσιες 

ώρες 

απασχόλησης 

Ωρομίσθιο 

(περιλαμβανομένων 

εργοδοτικών 

εισφορών) 

Ημέρες απασχόλησης 

Αριθμός 

μισθολογικών 

περιόδων για 

διάρκεια σύμβασης 

12 μηνών 

(περιλαμβανομένων 

Δώρων, Επιδ. 

Αδείας και κόστους 

αντικατάστασης) 

Δαπάνη 

Μηνιαίως Ετησίως 
  

Δευτέρα - 

Παρασκευή 
28 5,90 21,25   15 52.657,50 

Σάββατο 24 5,90 

  

52 1,086 7.996,44 

Κυριακές - 

Εξαιρέσιμες 
24 10,20 58 1,086 15.419,46 

Σύνολο 76.073,40 

       
  Τεμάχια Τιμή Μονάδας 

Χρόνος 

Χρήσης 
Ημέρες καθαρισμού - συντήρησης Δαπάνη 

Χημικές 

Τουαλέτες 

ΑΝΔΡΩΝ - 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 

ΑΜΕΑ 

3 100,00 ευρώ/μήνα 12 μήνες 25 ανά μήνα 3.600,00 

       

Διοικητικό Κόστος, Αναλώσιμα Υλικά, Μεταφορές, Εύλογο Κέρδος (το ποσό δε μπορεί να είναι χαμηλότερο 

του 8% του μισθολογικού κόστους όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την οικονομική προσφορά) 

Δαπάνη 

5.700,00 

       
Σύνολο 85.373,40 

       
Φ.Π.Α. 24% 20.489,62 

       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 105.863,01 

 

10. Με βάση τα ανωτέρω η εκτιµώµενη αξία για την παρούσα δηµόσια σύµβαση διαµορφώνεται στο 

ποσό των 85.373,40 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (105.863,01 € µε Φ.Π.Α.). 

11. Η επιπλέον δαπάνη ποσού 6.176,89 € για τη παρούσα δηµόσια σύµβαση θα καλυφθεί από ίδιους 

πόρους και συγκεκριµένα θα βαρύνει µε ποσό 4.120 € τον ΚΑ 45.6262.02 του προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2019 και µε ποσό2.056,89 € τον ΚΑ 45.6262.02 ή αντίστοιχο του προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2020. 

12. Το γεγονός πως η υφιστάµενη σύµβαση λήγει την 25-04-2019. 

13. Το γεγονός πως δεν έχει εκπνεύσει η προθεσµία υποβολής προσφορών.  

Παρακαλούµε όπως πάρετε απόφαση για τα κάτωθι: 

Α)Την τροποποίηση των όρων της αριθ.  4233 / 12 – 02 – 2019 (Α∆ΑΜ:19PROC004452447 2019-02-

13] διακήρυξης για την εκτέλεση εργασιών ταφών – εκταφών στο δηµοτικό κοιµητήριο για ένα έτος και 

συγκεκριµένα τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας στο ποσό των 85.373,40 €, 

Β)Την παράταση της καταληκτικής προθεσµίας υποβολής των προσφορών σε επιπλέον πέντε 

ηµέρες ήτοι έως 18/03/2019 (η υφιστάµενη καταληκτική ηµ/νια υποβολής προσφορών λήγει την 

13/3/2019), λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός πως την αριθ. 4241/127/30.01.2019 υπουργική απόφαση για 

τον καθορισµό κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου (πρβλ. αρ. 60 & 121 ν. 4412/2016), ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να έχουν επαρκή χρόνο να υποβάλουν τις προσφορές ή, στην 

περίπτωση που έχουν ήδη υποβάλλει να δύνανται τις αποσύρουν και να υποβάλουν νέες. 
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Κοιν.: Αντ/ρχο Οικονοµικών Θεµάτων, Οικονοµικού Προγρ/σµου, Ανάπτυξης &Απασχόλησης, Γενική 

Γραµµατέα του ∆ήµου, Προϊστάµενο ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. Υπογραφή ΒΙΒΟΓΛΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Υπογραφή ΖΩΗ ΠΟΛΙΤΟΥ. Με τιµή Ο Υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισµού, Υπηρεσιών υπογραφή Ιωάννης Γκουρτσιλίδης ΠΕ ∆ιοικητικού. 

Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 72 περ. ε΄ της παρ. 1 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4555/2018 

(ΦΕΚ 133/Α΄/2018) «Πρόγραµµα Κλεισθένης», του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/2006) «Κύρωση του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει, του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 

133/Α΄/19-07-2018) – Πρόγραµµα Κλεισθένης: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για 

την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]», 

την υπ’ αριθ. 28/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές της αριθ. 17/07-02-2019 µελέτης (Α∆ΑΜ:19REQ004326551) και καταρτίστηκαν οι όροι 

της διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, την υπ’ αριθ. 4233/12-02-2019 προκήρυξη 

{περίληψη διακήρυξης} (Α∆Α: 6482ΩΛΟ-ΟΦ9), την υπ’ αριθµ.  4241/127/30.01.2019 εκδοθείσα 

Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε 

θέµα «Καθορισµός κατώτατου µισθού και κατώτατου ηµεροµισθίου για τους υπαλλήλους και τους 

εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β’ 173/2019), καθώς και την επιπλέον δαπάνη ποσού 6.176,89 € 

για τη παρούσα δηµόσια σύµβαση η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και συγκεκριµένα θα βαρύνει 

µε ποσό 4.120 € τον ΚΑ 45.6262.02 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 και µε ποσό 2.056,89 

€ τον ΚΑ 45.6262.02 ή αντίστοιχο του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 

 

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι   ο µ ό φω ν α  

 

Α) Την τροποποίηση των όρων της αριθ.  4233 / 12 – 02 – 2019 (Α∆ΑΜ:19PROC004452447 

2019-02-13] διακήρυξης για την εκτέλεση εργασιών ταφών – εκταφών στο δηµοτικό κοιµητήριο για ένα 

έτος και συγκεκριµένα τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας στο ποσό των 85.373,40 € και 

Β) Την παράταση της καταληκτικής προθεσµίας υποβολής των προσφορών σε επιπλέον 

πέντε ηµέρες ήτοι έως 18/03/2019 (η υφιστάµενη καταληκτική ηµ/νια υποβολής προσφορών λήγει την 

13/3/2019), λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 4241/127/30.01.2019 υπουργική απόφαση για τον 

καθορισµό κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου (πρβλ. αρ. 60 & 121 ν. 4412/2016), ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να έχουν επαρκή χρόνο να υποβάλουν τις προσφορές ή, στην 

περίπτωση που έχουν ήδη υποβάλλει να δύνανται να τις αποσύρουν και να υποβάλουν νέες. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 30/2019 

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

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής : 

                                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ                    1. ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ 

                                         ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                              2. ΚΑΡΕΛΙΑ∆ΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

                                                                                             3. ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

                                                                                             4. ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασµα που 

εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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