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     Του Πρακτικού της αριθ. 29/2015 συνεδρίασης της 

    Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής 
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  Έγκριση ή µη του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου Κοµοτηνής για την αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στον ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισµό για την προµήθεια µε τίτλο "Προµήθεια λοιπών αναλωσίµων 
ειδών Παντοπωλείου-Είδη καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη 
των αναγκών του ∆ήµου Κοµοτηνής, των Νοµικών του Προσώπων 
∆.Ε.Υ.Α.Κ., ΚΕ.ΜΕ.Α. και των Σ.Ε. Α' Βάθµιας και Β΄Βάθµιας 
Εκπαίδευσης για το 2016. 

 
 Στην Κοµοτηνή, σήµερα, ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου 2015, και ώρα 9.30΄ το πρωί συνήλθε στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα Κοµοτηνής σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κοµοτηνής, κατόπιν 
της αριθ. 43076/26-11-2015 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 τα 5 τακτικά µέλη και 2 αναπληρωµατικά και συγκεκριµένα: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Γραβάνης Αντώνιος, Αντιπρόεδρος 2)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, 3)Αχµέτ Εµρέ, 
4)Τσακιρίδης Ευστράτιος, 5)Ναβροζίδης Γεώργιος, τακτικά µέλη, 6)Καρασταύρου ∆ηµήτριος (στην θέση 
της κ. Καρελιάδου Αφροδίτη) και 7)Καραϊσκος Κωνσταντίνος (στη θέση του κ. ∆απέργολα Νεκτάριου) 
αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Γεώργιος Πετρίδης, Πρόεδρος-∆ήµαρχος, 2)Ιµάµογλου Τζιχάν, 3)Καρελιάδου 
Αφροδίτη και 4)∆απέργολας Νεκτάριος. 
 Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νοµότυπα οι κ.: 1)Κωνσταντινιά 
Σκαπαριώτου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου, 2)Βασιλική 
Ραχµανίδου, Υπάλληλος του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου, 3)Βασιλική 
Παπαϊωάννου, Γενική Γραµµατέας του ∆ήµου, 4)Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, 5)∆έσποινα Πάσσου Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 6)Μαρία Γκιουλέ, 
Προϊσταµένη του τµήµατος Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, 
7)∆ηµήτριος Κολιδάκης, Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου 
Κοµοτηνής και 8)∆ηµοσθένης Τακάς, ∆ικηγόρος του ∆ήµου.  
 Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής: 

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

.//. 

Αριθµός απόφασης: 237/2015 
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Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Καρασταύρου ∆ηµήτριος………………………………………………………………………………….. 
Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τζενετίδης 

Παρθένιος……………………………………………………………………………………...…………... 
Έπειτα ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγούµενος του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, 

λέει τα εξής: Ο κ. Ιωάννης Γκουρτσιλίδης, µέλος της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού, υπέβαλε 
την αριθ.πρωτ.42520/23-11-2015 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: Κοµοτηνή, 23/11/2015 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ Του Ιωάννη Γκουρτσιλίδη, µέλος της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού (∆ια της 
Προέδρου της Επιτροπής Κας ∆έσποινας Πάσσου) Προς Τον Κο Πρόεδρο και τα µέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου Κοµοτηνής για την αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών των συµµετεχόντων στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια µε 
τίτλο «Προµήθεια λοιπών αναλωσίµων ειδών Παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας & ευπρεπισµού 
για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Κοµοτηνής, των Νοµικών του Προσώπων ∆.Ε.Υ.Α.Κ, 
ΚΕ.ΜΕ.Α και των Σ.Ε. Α΄Βαθµιας και Β΄Βαθµιας Εκπαίδευσης για το 2016». 

Έχοντας υπόψη τα εξής: 
1. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ». 
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 36589/08-10-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου Κοµοτηνής για την διενέργεια 
της εν λόγω προµήθειας ενδεικτικής συνολικής δαπάνης 103.400,70 € χωρίς Φ.Π.Α. 23% 
3. Σύµφωνα µε τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόµενοι µπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή 
για περισσότερες οµάδες, ή και για όλες τις οµάδες που αναφέρονταν στην διακήρυξη. Κριτήριο 
κατακύρωσης ήταν η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της εκάστοτε οµάδας. 
4. Το από 13-11-2015 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού περί της 
Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής –Τεχνικής Προσφοράς» για τον 
διαγωνισµό σύµφωνα µε το οποίο συνέχιζαν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού και οι τέσσερις 
εταιρείες: α) «BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ», ∆ρέπανο Ν. Αχαΐας, β) «ΓΙΟΥΚΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος Ν. Θεσσαλονίκης, γ) «ΑΦΟΙ Α.ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», 
Καλοχώρι Ν. Θεσσαλονίκης, δ) «ΣΑΠΡΑΝΙ∆ΗΣ Χρήστος», Θρυλόριο Ν. Ροδόπης. 
5. Το από 20/11/2015 πρακτικό  Νο 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού περί της 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των «οικονοµικών προσφορών» των συµµετεχόντων. 

Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, την παρ. 13 του 
άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
παρακαλώ όπως εγκρίνετε το πρακτικό Νο 2, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα εισήγηση, και 
πάρετε απόφαση για τα κάτωθι:   
1) Την κατακύρωση της προµήθειας ως εξής: 
� Στην εταιρεία «BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ» τις οµάδες του διαγωνισµού 
α) Οµάδα Α2΄ «Χαρτικά Είδη ∆ήµου Κοµοτηνής», µε ποσό 4.461,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%. 
β) Οµάδα Β2΄ «Χαρτικά Είδη ΚΕ.ΜΕ.Α.», µε ποσό 9.691,10 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%. 
γ) Οµάδα Γ2΄ «Χαρτικά Είδη Α΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής», µε ποσό 6.067,40 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%. 
δ) Οµάδα ∆2΄ «Χαρτικά Είδη Β΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής», µε ποσό 11.533,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 
23%. 
� Στην εταιρεία «ΑΦΟΙ Α.ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» την Οµάδα Α3΄ «Σάκοι Απορριµµάτων 
∆ήµου Κοµοτηνής» µε ποσό 10.754,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%. 
2) Τον αποκλεισµό των εταιρειών «ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.» και «ΣΑΠΡΑΝΙ∆ΗΣ Χρήστος» για τους λόγους 
που αναφέρονται στο συνηµµένο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού, 
3) Την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου για τις παρακάτω οµάδες διότι δεν υπεβλήθη 
παραδεκτή προσφορά: 
���� Οµάδα Α1΄ Είδη καθαριότητας ∆ήµου Κοµοτηνής ενδεικτικού προϋπολογισµού 2.460,50 € 
χωρίς Φ.Π.Α. 23% 
���� Οµάδα Α4΄ Είδη καθαριότητας ∆ήµου Κοµοτηνής ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.355,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. 
���� Οµάδα Β1΄ Είδη καθαριότητας ΚΕ.ΜΕ.Α ενδεικτικού προϋπολογισµού 18.314,75 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 
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���� Οµάδα Β3΄ Σάκοι Απορριµµάτων ΚΕ.ΜΕ.Α. ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.264,00 
€ χωρίς Φ.Π.Α. 
���� Οµάδα Γ1΄ Είδη καθαριότητας Α΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ενδεικτικού προϋπολογισµού 
8.707,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 
���� Οµάδα Γ3΄ Σάκοι Απορριµµάτων Α΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ενδεικτικού προϋπολογισµού 
1.720,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
���� Οµάδα ∆1΄ Είδη καθαριότητας Β΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ενδεικτικού προϋπολογισµού 
11.913,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
���� Οµάδα ∆3΄ Σάκοι Απορριµµάτων Β΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ενδεικτικού προϋπολογισµού 
2.235,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
���� Οµάδα Ε΄ Είδη καθαριότητας ∆.Ε.Υ.Α.Κ. ενδεικτικού προϋπολογισµού 4.213,95 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και  
4) Την επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού για τις οµάδες (Α1΄- Α4΄- Β1΄- Β3΄- Γ1΄- Γ3΄- ∆1΄- ∆3΄ - 
Ε΄) που κατέστη άγονος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 52.183,70 € χωρίς Φ.Π.Α. 23% (64.185,95 € 
µε Φ.Π.Α.), χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης, µέσα από το σύστηµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και 
τηρώντας όλες τις κείµενες διαδικασίες για την νέα δηµοσίευση της διακήρυξης. 

Η απόφαση η οποία θα ληφθεί έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 και τις διατάξεις 
του Ν. 4210/2013 υπόκειται σε ανάρτηση στο διαδίκτυο {πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 
Το µέλος της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού υπογραφή Ιωάννης Γκουρτσιλίδης ΠΕ 
∆ιοικητικού Η Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού υπογραφή ∆έσποινα Πάσσου ΠΕ 
∆ιοικητικού Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Κοιν.: Αντ/ρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών Γενική Γραµµατέα 
του ∆ήµου. 

    Επιπλέον, το Νο 2 πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προµηθειών, 
έχει ως εξής:  

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 20 / 11 / 2015 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο2 

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 
 
Της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου Κοµοτηνής για την αξιολόγηση 

των προσφορών της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια λοιπών 

αναλωσίµων ειδών Παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη των 

αναγκών του ∆ήµου Κοµοτηνής, των Νοµικών του Προσώπων ∆.Ε.Υ.Α.Κ, ΚΕ.ΜΕ.Α και των Σ.Ε. 

Α΄Βαθµιας και Β΄Βαθµιας Εκπαίδευσης για το 2016» 

 

Στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα 20 Νοεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.µ., 

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

την υπ’ αριθ. 227/2014 (Α∆Α: 72ΨΣΩΛΟ-Υ3Θ) Α.Ο.Ε. του ∆ήµου Κοµοτηνής, προκειµένου να 

συνεχίσει στο επόµενο στάδιο του ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε α/α 16340 και να αξιολογήσει τις 

οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 

στο σύνολο της εκάστοτε οµάδας. 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κ.κ.: 
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α) ∆έσποινα Πάσσου, ως πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης, 

β) Ιωάννης Γκουρτσιλίδης, ως τακτικό µέλος και 

γ) Αθανάσιος Τσοχατζής, ως τακτικό µέλος. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα εξής: 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 36589/08-10-2015 διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

7. Το από 13/11/2015 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας/∆ιαγωνισµού περί της 

Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής –Τεχνικής 

Προσφοράς» για τον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το οποίο συνέχιζαν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού 

οι εξής εταιρείες: 

1) «BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ»,∆ρέπανο Ν. Αχαΐας,  
2) «ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος Ν. Θεσσαλονίκης,  
3) «ΑΦΟΙ Α.ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», Καλοχώρι Ν. Θεσσαλονίκης,  
4) «ΣΑΠΡΑΝΙ∆ΗΣ Χρήστος», Θρυλόριο Ν. Ροδόπης. 

Ξεκίνησε τη διενέργεια της αποσφράγισης των ηλεκτρονικά σφραγισµένων φακέλων των 

οικονοµικών προσφορών µέσω του συστήµατος (σύνδεση στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, όνοµα 

χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης κάθε µέλους).  

Με το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των τεσσάρων εταιρειών διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 H εταιρεία του Κ
ου. ΣΑΠΡΑΝΙ∆Η Χρήστου δεν υπέβαλε εντός του υποφακέλου 

«Οικονοµική Προσφορά» το έντυπο του τιµολογίου προσφοράς/έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

του ∆ήµου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της διακήρυξης.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 (περ. 9.2.2, σελ. 18-19) στον υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 

Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού στον υπό φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, η οποία 

υπογράφεται ψηφιακά. Ο συµµετέχων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του, 

ψηφιακά υπογεγραµµένα, επί ποινή αποκλεισµού, και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία στα οποία 

θα αποτυπώνεται η οικονοµική προσφορά του σε µορφή .pdf (Τιµολόγια Προσφοράς/Έντυπο 

Οικονοµικής Προσφοράς ∆ήµου). 

 H εταιρεία «ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.» υπέβαλε προσφορά για όµοια είδη, η τιµή προσφοράς των 

οποίων διαφέρει.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της διακήρυξης (παρ. 9.3, περ. γ, σελ. 19, Τιµές) προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την οποία δεν δίδεται ενιαία τιµή (άρθρο 16 & 20 του 

ΕΚΠΟΤΑ-ΥΠ.ΕΣ. 11389/93).  

Σύµφωνα µε την αρ. 66/2015 µελέτη, (τεχνική Έκθεση, σελ. 4) θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισµού οι τιµές που υποβάλλονται για κάποιο είδος που αφορά τον ∆ήµο, να ταυτίζεται και 

µε τα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου ή τις Σ.Ε. που έχουν αιτηθεί την προµήθεια αυτή των προϊόντων.  

Επίσης στο άρθρο 9 της διακήρυξης (παρ. 9.3, περ. δ, σελ. 19) ∆) αναφέρεται πως οι 

προσφερόµενες τιµές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού.  

Η εταιρεία ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. υπέβαλε για όµοια είδη που αναφέρονται στην µελέτη εκτός του 

∆ήµου και στους άλλους φορείς, τις κάτωθι διαφορετικές τιµές: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Τιµές 

Προσφοράς για 
∆ήµο 

Τιµές 
Προσφοράς 

για 

Τιµές 
Προσφοράς για 
την Α΄ Βάθµια 

Τιµές 
Προσφοράς 
για την 
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Κοµοτηνής ΚΕ.ΜΕ.Α. Εκπαίδευσης 

Σ.Ε. 
Β΄Βάθµια 

Εκπαίδευσης 
Σ.Ε. 

1 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΚΙΛΟΥ 1,10 * 0,90 

1,04 € 1,10 € 1,10 € 1,10 € 

2 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΚΙΛΟΥ 1,30 * 1,10 

1,24 € 1,40 €   

 

Ακόµη διαπιστώνεται πως η εταιρεία ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. υπέβαλε για την ΟΜΑ∆Α Β3΄ «Σάκοι 

Απορριµµάτων ΚΕΜΕΑ», ποσό προσφοράς 1.574,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία υπερβαίνει τον ποσό του 

ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 1.264,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 Οι εταιρείες «BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ» και «ΑΦΟΙ Α.ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο.Ε.» υπέβαλαν ορθά τις προσφορές τους, οι οποίες είναι χαµηλότερες του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της σχετικής µελέτης. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τα άρθρα 20 και 21 του ΕΚΠΟΤΑ, η επιτροπή 

αξιολόγησης της συγκεκριµένης προµήθειας οµόφωνα εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή, που 

αποτελεί το αρµόδιο όργανο (βάσει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010) τα εξής: 

1) Την κατακύρωση της προµήθειας ως εξής: 
� Στην εταιρεία «BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ» τις οµάδες του διαγωνισµού 
α) ΟΜΑ∆Α Α2΄ «Χαρτικά Είδη ∆ήµου Κοµοτηνής», µε ποσό 4.461,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%. 
β) ΟΜΑ∆Α Β2΄ «Χαρτικά Είδη ΚΕ.ΜΕ.Α.», µε ποσό 9.691,10 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%. 
γ) ΟΜΑ∆Α Γ2΄ «Χαρτικά Είδη Α΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής», µε ποσό 6.067,40 € χωρίς Φ.Π.Α. 
23%. 
δ) ΟΜΑ∆Α ∆2΄ «Χαρτικά Είδη Β΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής», µε ποσό 11.533,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 
23%. 
� Στην εταιρεία «ΑΦΟΙ Α.ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» την ΟΜΑ∆Α Α3΄ «Σάκοι Απορριµµάτων 
∆ήµου Κοµοτηνής» µε ποσό 10.754,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%. 

2) Τον αποκλεισµό των συµµετεχουσών εταιρειών «ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.» και «ΣΑΠΡΑΝΙ∆ΗΣ 
Χρήστος» για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στο παρών πρακτικό της επιτροπής, 

3) Την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου για τις παρακάτω οµάδες διότι δεν υπεβλήθη 
παραδεκτή προσφορά: 

���� Οµάδα Α1΄ Είδη καθαριότητας ∆ήµου Κοµοτηνής ενδεικτικού προϋπολογισµού 2.460,50 € 
χωρίς Φ.Π.Α. 23% 

���� Οµάδα Α4΄ Είδη καθαριότητας ∆ήµου Κοµοτηνής ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.355,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. 

���� Οµάδα Β1΄ Είδη καθαριότητας ΚΕ.ΜΕ.Α ενδεικτικού προϋπολογισµού 18.314,75 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 

���� Οµάδα Β3΄ Σάκοι Απορριµµάτων ΚΕ.ΜΕ.Α. ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.264,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. 

���� Οµάδα Γ1΄ Είδη καθαριότητας Α΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ενδεικτικού προϋπολογισµού 
8.707,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 

���� Οµάδα Γ3΄ Σάκοι Απορριµµάτων Α΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 1.720,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

���� Οµάδα ∆1΄ Είδη καθαριότητας Β΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ενδεικτικού προϋπολογισµού 
11.913,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

���� Οµάδα ∆3΄ Σάκοι Απορριµµάτων Β΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ενδεικτικού προϋπολογισµού 
2.235,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
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���� Οµάδα Ε΄ Είδη καθαριότητας ∆.Ε.Υ.Α.Κ. ενδεικτικού προϋπολογισµού 4.213,95 € χωρίς 

Φ.Π.Α. και  
4) Την επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού για τις οµάδες (Α1΄- Α4΄- Β1΄- Β3΄- Γ1΄- Γ3΄- ∆1΄- ∆3΄ - 
Ε΄) που κατέστη άγονος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 52.183,70 € χωρίς Φ.Π.Α. 23% (64.185,95 € 
µε Φ.Π.Α.), χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης, µέσα από το σύστηµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και 
τηρώντας όλες τις κείµενες διαδικασίες για την νέα δηµοσίευση της διακήρυξης. 
{Επισυνάπτουµε όλα τα στοιχεία που αφορούν τον παραπάνω ηλεκτρονικό διαγωνισµό όπως 
εκτυπώθηκαν από την πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων - 
ΕΣΗ∆ΗΣ} 

Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή και υπογράφεται ως παρακάτω: 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1.∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Πρόεδρος 
Επιτροπής 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙ∆ΗΣ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Μέλος Επιτροπής 3.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΟΧΑΤΖΗΣΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Μέλος Επιτροπής  Ακολουθούν Υπογραφές. 
            Ύστερα ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος καλεί την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπόψη την 
εισήγηση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 
του Ν.2286/1995, του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», την 
υπ’ αριθ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) απόφαση του Υπ. Εσωτ. «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ», την υπ’ αριθ. πρωτ. 36589/08-10-2015 διακήρυξη 
του ∆ηµάρχου, το από 13-11-2015 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, το από 
20/11/2015 πρακτικό Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού, καθώς και το γεγονός πως 
κριτήριο κατακύρωσης ήταν η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της εκάστοτε οµάδας 

 
Απ ο φ α σ ί ζ ε ι   ο µ ό φω ν α  

 
Α. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προµηθειών του 

∆ήµου για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια λοιπών αναλωσίµων ειδών 

Παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου 

Κοµοτηνής, των Νοµικών του Προσώπων ∆.Ε.Υ.Α.Κ, ΚΕ.ΜΕ.Α και των Σ.Ε. Α΄Βαθµιας και 

Β΄Βαθµιας Εκπαίδευσης για το 2016», προϋπολογισµού 52.183,70 € χωρίς Φ.Π.Α. 23% (64.185,95 € 

µε Φ.Π.Α).  

Β. Κατακυρώνει το διαγωνισµό και αναθέτει την εκτέλεση της προαναφερόµενης προµήθειας 

ως εξής: 

� Στην εταιρεία «BBD ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ» τις οµάδες του διαγωνισµού 

α) ΟΜΑ∆Α Α2΄ «Χαρτικά Είδη ∆ήµου Κοµοτηνής», µε ποσό 4.461,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%. 

β) ΟΜΑ∆Α Β2΄ «Χαρτικά Είδη ΚΕ.ΜΕ.Α.», µε ποσό 9.691,10 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%. 

γ) ΟΜΑ∆Α Γ2΄ «Χαρτικά Είδη Α΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής», µε ποσό 6.067,40 € χωρίς Φ.Π.Α. 

23%. 

δ) ΟΜΑ∆Α ∆2΄ «Χαρτικά Είδη Β΄ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής», µε ποσό 11.533,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 

23%. 

� Στην εταιρεία «ΑΦΟΙ Α.ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» την ΟΜΑ∆Α Α3΄ «Σάκοι Απορριµµάτων 

∆ήµου Κοµοτηνής» µε ποσό 10.754,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%. 
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Γ. Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού για τις οµάδες (Α1' - Α4' - Β1' - Β3' - 

Γ1' - Γ3' - ∆1' - ∆3' - Ε') λόγω του άγονου του διαγωνισµού, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 52.183,70 

€ χωρίς Φ.Π.Α. 23% (64.185,95 € µε Φ.Π.Α.) και χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης, µέσα από 

το σύστηµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., τηρώντας όλες τις κείµενες διαδικασίες για την νέα δηµοσίευση της 

διακήρυξης. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 237/2015 

.............................................................................................................................................................. 

 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής : 
                                    O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                   ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ                               ΤΑ ΜΕΛΗ         
                           ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ                    1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ∆ΗΣ                           
                                                                                            2. ΕΜΡΕ ΑΧΜΕΤ 
                                                                      3. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ                                                                                              
                          4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙ∆ΗΣ  
                                                                                            5. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΤΖΕΝΕΤΙ∆ΗΣ 
                          6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
                                                                                 

Ακριβές Απόσπασµα που 
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

                                                                  O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ 
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