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Του Πρακτικού της αριθ. 13/2019 συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής

Αριθµός απόφασης: 117/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισµού: «Κατεδαφίσεις
αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισµάτων».
Στην Κοµοτηνή, σήµερα, Τρίτη 28 Μαϊου 2019, και ώρα 12.00΄ το µεσηµέρι συνήλθε στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Κοµοτηνής σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κοµοτηνής, κατόπιν
της αριθ. 14159/23-5-2019 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 6 τακτικά µέλη και συγκεκριµένα:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Γεώργιος Πετρίδης, ∆ήµαρχος – Πρόεδρος, 2)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, 3)Ιµάµογλου
Τζιχάν, 4)Αχµέτ Εµρέ, 5)Καρελιάδου Αφροδίτη και 6)Θεοχαρίδης Γεώργιος, τακτικά µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Τσακιρίδης Ευστράτιος, 2)Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά, Αντιπρόεδρος και
3)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, 2)Μαρία Γκιουλέ,
Προϊσταµένη του Τµήµατος Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και Αποθηκών και
3)Ιωάννης Γκουρτσιλίδης, 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 6 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Η Πρόεδρος
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών κ. Μαρία Γκιουλέ, υπέβαλε την υπ’
αρ. πρωτ.: 14046/23-5-2019 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: Κοµοτηνή, 23-05-2019 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της
Μαρίας Γκιουλέ Προέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών του
∆ήµου Κοµοτηνής Προς Τον Κο Πρόεδρο και τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Έγκριση
Πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισµού «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων
κτισµάτων».
Σας υποβάλλω το δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη – αναδόχου
εκτέλεσης της εργασίας «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισµάτων» προϋπολογισµού
68.820,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%.
Σύµφωνα µε το πρακτικό της επιτροπής και το αριθµ. 14012/22-05-2019 γνωµοδοτικό σηµείωµα των
δικηγόρων του ∆ήµου και έχοντας υπόψη το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016 προτείνεται η µαταίωση του
διαγωνισµού διότι το συγκεκριµένο ποσοστό έκπτωσης είναι ασύµφορο για τον ∆ήµο και δεν συµβαδίζει ούτε
µε το δηµόσιο συµφέρον και είναι αδικαιολόγητο.
Με τιµή υπογραφή ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΟΥΛΕ.
Εξάλλου το από 23-5-2019 πρακτικό Νο ΙΙ της αρµόδιας επιτροπής, έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 23-05-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
Της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του
∆ήµου Κοµοτηνής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων ή και
επικίνδυνων κτισµάτων», προϋπολογισµού 68.820,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, σύµφωνα µε το Ν.
4412/2016
Στην Κοµοτηνή, σήµερα 23 Μαΐου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ., στο ∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.
4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 270/2018 (Α∆Α: ΩΙΕ7ΩΛΟ-33Ρ) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να εξετάσει εκ νέου τις οικονοµικές προσφορές του συνοπτικού
διαγωνισµού «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισµάτων» µε κριτήριο
κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κ.κ.
1. Γκιουλέ Μαρία, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως Πρόεδρος
2. Λασπά Ελισάβετ, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, ως Τακτικό Μέλος
3. Ξενοδοχίδου Αλίκη-Μαρία, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ως Τακτικό Μέλος
Με το πρώτο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την εργασία «Κατεδαφίσεις
αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισµάτων» προϋπολογισµού 68.820,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%. η
αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού γνωµοδότησε προς την Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Κοµοτηνής την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης του Πετρακόπουλο ∆ηµητρίου
(ΑΦΜ 074465592 – ∆ΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - Αίγειρος – Ν. Ροδόπης, Τηλ. 6977478226) ως προσωρινού
ανάδοχου της εργασίας ο οποίος πρόσφερε ποσό προσφοράς 66.154,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
(53.350 + 12.804 ΦΠΑ- Ποσοστό έκπτωσης 3%).
Με την αριθµ. 105/2019 ΑΟΕ η Οικονοµική Επιτροπή πρότεινε την αναβολή του θέµατος
προκειµένου η αρµόδια επιτροπή να εξετάσει αν υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της οικονοµικής προσφοράς
του προσφέροντος ή της µαταίωσης του διαγωνισµού εξαιτίας του χαµηλού ποσοστού έκπτωσης. Να
σηµειωθεί ότι για τον ίδιο διαγωνισµό ο οποίος διενεργήθηκε το 2017 τα ποσοστά έκπτωσης για την ίδιο
εργασία κυµαίνονταν από 8% έως 64% . Με το αριθµ. 14012/22-05-2019 γνωµοδοτικό σηµείωµα των
νοµικών συµβούλων του ∆ήµου προτείνετε η επανάληψη του διαγωνισµού, διότι το συγκεκριµένο ποσοστό
έκπτωσης είναι ασύµφορο για τον ∆ήµο και δεν συµβαδίζει ούτε µε το δηµόσιο συµφέρον και είναι
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αδικαιολόγητο.
Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9321/3-4-2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου Κοµοτηνής, για την συγκεκριµένη εργασία.
5. Την αριθµ. 28/2019 σχετική µελέτη της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου.
6. Την αριθµ. 69/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του
συνοπτικού διαγωνισµού της υπηρεσίας, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης διαγωνισµού της
εν λόγω υπηρεσίας.
7. Το γεγονός ότι η εργασία είχε την απαραίτητη από την κείµενη νοµοθεσία δηµοσιότητα
8. Την αριθµ. 105/2019 ΑΟΕ
προτείνει στην Οικονοµική Επιτροπή την µαταίωση του διαγωνισµού της εργασίας «Κατεδαφίσεις
αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισµάτων»
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ υπογραφή ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΟΥΛΕ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΣΠΑ, ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ. Ακολουθούν υπογραφές.
Επιπλέον, το υπ’ αριθµ. πρωτ. 14012/22-5-2019 γνωµοδοτικό σηµείωµα του Νοµικού Συµβούλου του
∆ήµου κ. Χρήστου Ματσκίδη, έχει ως εξής:
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Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση
του Προέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων», του Ν.4412/2016, την υπ’ αριθ. πρωτ. 9321/3-4-2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου για
τη συγκεκριµένη εργασία, την υπ’ αριθµ. 28/2019 σχετική µελέτη της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου, την
υπ’ αριθµ. 69/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του
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συνοπτικού διαγωνισµού της εργασίας, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης διαγωνισµού, καθώς
και το από 23-5-2019 Πρακτικό Νο ΙΙ της Επιτροπής
Αποφασίζει οµόφωνα
Α) Τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης βάσει της αριθ. 9321/03-04-2019 (Α∆ΑΜ:
19PROC004722560) διακήρυξης, διότι οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων κρίθηκαν ως µη
συµφέρουσες από οικονοµική άποψη, σύµφωνα µε το άρθρο 106 παρ. 2 περ. δ του Ν. 4412/2016 και
Β) Την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης για την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης
αυθαίρετων ή και επικίνδυνων κτισµάτων στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Κοµοτηνής µε τους ίδιους όρους
της αριθ. 9321/03-04-2019 διακήρυξης, προσαρµοσµένους όµως στις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α'
52), του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α’ 66) και του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α’) µε τις οποίες επήλθαν τροποποιήσεις
στο Ν. 4412/2016 από την 01/04/2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 117/2019
…………………………………………………………………………………………………………….............
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ
1. ΠΟΛΙΤΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΤΖΕΝΕΤΙ∆ΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
4. ΝΑΒΡΟΖΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασµα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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