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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  03/04/2015 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου Κοµοτηνής  

για την αξιολόγηση των προσφορών για την  

προµήθεια καταναλωτικών αγαθών, χρωµάτων, σιδηρικών, εργαλείων,  

µε απ’ ευθείας ανάθεση ενδεικτικού προϋπολογισµού 14.997,08 € µε ΦΠΑ 23% 

 
Στο Δηµοτικό κατάστηµα σήµερα 03 Απριλίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ., 

συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε 

την υπ’ αριθ. 227/2014 (ΑΔΑ: 72ΨΣΩΛΟ-Υ3Θ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να 

γνωµοδοτήσει για την απευθείας ανάθεση µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια 

καταναλωτικών αγαθών, χρωµάτων, σιδηρικών, εργαλείων. 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κ.κ.:: 

α) Δέσποινα Πάσσου, ως πρόεδρος της Επιτροπής 

β) Ιωάννης Γκουρτσιλίδης, ως τακτικό µέλος  

γ) Αθανάσιος Τσοχατζής, ως τακτικό µέλος 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

� Την υπ’ αριθ. 11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί ενιαίου κανονισµού 

προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

� Την αριθ. 342/2014 (ΑΔΑ: ΒΝΔΗΩΛΟ-ΥΣΓ) απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την 

Έγκριση διενέργειας των προµηθειών του Δήµου για το έτος 2015. 

� Την µελέτη (ΑΔΑΜ: 15REQ002675529 2015-03-31) της αρµόδιας υπηρεσίας για τη 

συγκεκριµένη προµήθεια. 

� Την εγκεκριµένη πίστωση µε την υπ’ αριθ. 51/2015 (ΑΔΑ: ΩΨ8ΒΩΛΟ-ΗΝ4) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου (υπ’ αριθ. 190/19-02-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης), Κ.Α.Ε. 

30.6661.07 τακτικού προϋπολογισµού οικονοµικού Έτους 2015. 

� Την υπ’ αριθ. 10300/31-03-2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δηµάρχου 

Κοµοτηνής. 
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� Τις προσφορές των εταιρειών α) Βασιλεία ΜΑΜΑΛΙΚΟΥ, ΑΦΜ: 061472244/ΔΟΥ Κοµοτηνής, 

Σ. Βέµπο 21, Κοµοτηνή, 25310 29106 και β) Αντώνιος ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ, ΑΦΜ: 047063689/ΔΟΥ 

Κοµοτηνής, Παρασίου 33, Κοµοτηνή, 25310 26715, γ) ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ Α.Ε., ΑΦΜ: 999728609/ΔΟΥ 

Κοµοτηνής, Μ. Σερρών 55, Κοµοτηνή, και δ) Ι. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε., ΑΦΜ: 

099763170/ΔΟΥ Κοµοτηνής, Μ. Σερρών 19, Κοµοτηνή, 25310 26665. 

� Το γεγονός πως κριτήριο κατακύρωσης αποτελούσε η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της οµάδας. 

 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης για την απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω προµήθειας αφού εξέτασε 

τις κατατεθείσες οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων προµηθευτών, διαπίστωσε πως όλοι οι 

συµµετέχοντες κατέθεσαν προσφορές για ορισµένα είδη µε τιµές υψηλότερες από τις ενδεικτικές τιµές 

της µελέτης του Δήµου, και θεωρεί ότι οι προσφερόµενες τιµές παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τους όρους της σχετικής µελέτης και της πρόσκλησης του Δηµάρχου µε αποτέλεσµα να θεωρούνται 

απαράδεκτες και ασύµφορες για τον Δήµο. (Άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Προτείνει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή κατ’ είδος (οι συµµετέχοντες θα µπορούν να προσφέρουν τιµές σε όλα τα είδη ή σε όποια 

επιθυµούν, αλλά για το σύνολο της ποσότητας του είδους και µε προσφερόµενες τιµές χαµηλότερες ή 

τουλάχιστον ίσες από τις ενδεικτικές τιµές της σχετικής µελέτης). 

 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ         ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Πρόεδρος Επιτροπής 

 

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Μέλος Επιτροπής 

 

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ                    ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Μέλος Επιτροπής  
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