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   Του Πρακτικού της αριθ. 27/2018 συνεδρίασης της 

    Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Έγκριση ή μη του Πρακτικού του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού 

της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του προγράμματος του 

Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»».  
  

Στην Κομοτηνή, σήμερα, Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 12.00΄ το μεσημέρι συνήλθε στο 

Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 34563/6-12-2018 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, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2)Πολιτειάδης Δημήτριος, 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 Τρ., 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 Δήμου, 2)Αθανάσιος 

Βίβογλου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 3)Δέσποινα Πάσσου, Προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 4)Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου-

Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, 5)Ζωή Πολίτου, Προϊσταμένη του 

Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας, 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών, 6)Φωτεινή Αντωνιάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος 

Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας, 7)Νικόλαος Στεργιάδης, Προϊστάμενος του Τμήματος 

Καθαριότητας-Αποκομιδής και Ανακύκλωσης, 8)Σουλτάνα Χαλατζόγλου, Υπάλληλος του Τμήματος 

Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας και 9)Δημοσθένης Τακάς, Δικηγόρος του Δήμου. 

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

θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής: 

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

.//. 

Αριθμός απόφασης: 281/2018 



~2~ 

 

Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Η 

Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών κ. Ζωή 

Πολίτου, υπέβαλε την υπ’ αριθ. πρωτ. 33454/26-11-2018 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: Κομοτηνή, 

26/11/2018 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της Ζωής Πολίτου, Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου Κομοτηνής Προς Τον κο Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη του Πρακτικού του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου Κομοτηνής» στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 

ΙΙ»,  συνολικής εκτιμώμενης αξίας 322.550,00 €  (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Έχοντας υπόψη τα εξής: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α΄/8-8-16): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει. 

2. Την αριθμ.88/2018 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης για την προμήθεια ενός τροχοφόρου φορτωτή για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου Κομοτηνής, εκτιμώμενης αξίας ίση με 161.275,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (199.981,00 € με 

Φ.Π.Α. 24%), (Αριθ. Αιτήματος Ανάληψης Δαπάνης 195/24-09-2018). 

3. Την αριθμ.89/2018 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης για την προμήθεια ενός σαρώθρου 5-6 m3 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Κομοτηνής, εκτιμώμενης αξίας ίση με 161.275,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (199.981,00 € με Φ.Π.Α. 

24%), (Αριθ. Αιτήματος Ανάληψης Δαπάνης 195/24-09-2018) 

4. Την αριθμ.130/28-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΕΓ4ΩΛΟ-ΘΤΠ) Α.Δ.Σ. του Δήμου Κομοτηνής περί αποδοχής 

χρηματοδότησης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπ.Εσ. 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».  

5. Την αριθμ.602/25-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΒ5ΩΛΟ-6ΦΜ) Απόφαση του Δημάρχου Κομοτηνής για την 

έγκριση της δαπάνης για την παρούσα σύμβαση και την διάθεση της πίστωσης, Έγκριση Πρωτογενούς 

Αιτήματος 18REQ003741773 2018-09-26. 

6. Την 227/17-102018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού και έγκριση των όρων του 

διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών και ορισμού των μελών της Επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού.  

7. Την υπ’ αριθμ.29773/19-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003870004 2018-10-19) διακήρυξη του Δημάρχου 

Κομοτηνής. 

8. Το γεγονός πως έγιναν όλες οι απαραίτητες δημοσιεύσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία 

{δημοσίευση προκήρυξης στη διαύγεια ΑΔΑ: 6ΓΜΠΩΛΟ-ΕΒ3 και τα τεύχη της διακήρυξης στο 

διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κομοτηνής και στον ιστότοπο του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 18PROC003870004, δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. 2018/S 202-458607, 

ημερήσιο και εβδομαδιαίο τοπικό τύπο}. 

9. Το από 21/11/2018 συνημμένο Πρακτικό  (αξιολόγηση διαγωνισμού) που συντάχθηκε κατά τη 

διαγωνιστική διαδικασία. 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει 

ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό -64657- 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 

καθορίσθηκε η 24/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 

19/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.  

Κατά την αποσφράγιση του ανωτέρω ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ή 

αναδόχων της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής» στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών 

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» διαπιστώθηκε ότι κανένας οικονομικός φορέας δεν απέστειλε  ηλεκτρονικά προσφορά. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) 

«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-07-2018) “Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), η αρμόδια Επιτροπή 
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Διενέργειας και Αξιολόγησης του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016, με το συνημμένο Πρακτικό, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή που αποτελεί το αρμόδιο 

όργανο, τα εξής: 

1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

2. Την κήρυξη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής» στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών 

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» ως άγονου, καθότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

3. Την επαναπροκήρυξη του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου της 

δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής» στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών 

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης και τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα 

με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

Κοιν. 1) Αντ/ρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, 2)  Γενική Γραμματέα του Δήμου, 3) Τμήμα Προμηθειών, 

Υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

διαγωνισμού υπογραφή Ζωή Πολίτου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. 

Επιπλέον, το από 21-11-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών 

του Δήμου, έχει ως εξής: 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κομοτηνή 21/11/2018 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

 

Της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου 

Κομοτηνής για την αξιολόγηση των προσφορών της δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 

ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής» στα 

πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», με ανοικτό διεθνή 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, (συνολικής εκτιμώμενης αξίας 322.550,00 €  χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

Στην Κομοτηνή και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα 21 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

10:30 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με τις αριθμ.326/2017 (ΑΔΑ:ΩΑΥΦΩΛΟ-4ΞΨ)  & 227/2018 

(Ψ3ΔΤΩΛΟ-76Ο) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, προκειμένου να προβεί 

στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την 

προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου Κομοτηνής» στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», 

σύμφωνα με την αριθμ.29773/19-10-2018 διακήρυξη του Δημάρχου. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.: 

α) Ζωή Πολίτου, ως πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης, 

β) Ναταλία Γαΐτη, ως τακτικό μέλος  

γ) Κλεοπάτρα Θεολόγου, ως τακτικό μέλος 

δ) Αδαμάντιος Ευτυχιάκος, ως τακτικό μέλος και 

ε) Ελευθέριος Ανέστης, ως τακτικό μέλος 

Η  Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή λαμβάνοντας 

υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. Το γεγονός πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 

19η Νοεμβρίου 2018.  

3. Την αριθμ.130/2018 (ΑΔΑ:ΩΕΓ4ΩΛΟ-ΘΤΠ) Α.Δ.Σ. του Δήμου Κομοτηνής περί αποδοχής 

χρηματοδότησης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου 

Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία 

περιβάλλοντος» και στον τίτλο μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού. 

4. Την αριθμ.602/25-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΒ5ΩΛΟ-6ΦΜ) απόφασης του Δημάρχου Κομοτηνής για την 

έγκριση της δαπάνης για την παρούσα σύμβαση και την διάθεση της πίστωσης, Έγκριση Πρωτογενούς 

Αιτήματος 18REQ003741773 2018-09-26). 

5. Την αριθμ.227/17-102018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού και έγκριση των όρων 

του διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών και ορισμού των μελών της Επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 

6. Tην αριθμ.29773/19-10-2018 διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, η οποία 

δημοσιεύθηκε ως εξής: 

• Ιστοσελίδα του Δήμου  στις 19/10/2018 

• ΚΗΜΔΗΣ    18PROC003870004 2018-10-19 

• ΕΣΗΔΗΣ    στις 19/10/2018 

• Προκήρυξη Ε.Ε.  2018-158239 (18PROC003855873 2018-10-17) 

• Δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.    2018/S 202-458607   

7. Την αριθμ.29773/19-10-2018 ταυτάριθμη προκήρυξη η οποία δημοσιεύθηκε ως ακολούθως: 

• Χρόνος  -  Α.Φ. 14427/20-10-2018 

• Παρατηρητής της Θράκης  - Α.Φ. 7675/20-10-2018 

• Θρακική Αγορά  -  Α.Φ. 1207/25-10-2018 

• Διαύγεια  -  6ΓΜΠΩΛΟ-ΕΒ3 

Η επιτροπή ξεκίνησε τη διενέργεια του διαγωνισμού με την αποσφράγιση των ηλεκτρονικά 

(υπο)φακέλων “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά” μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

(σύνδεση στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης κάθε 

μέλους), όπως ορίζεται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού.  

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της επιτροπής επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του συστήματος με 

αύξοντα αριθμό -64657- και διαπιστώθηκε πως για τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου ή 

αναδόχων της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής» στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών 

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» δεν απέστειλε  ηλεκτρονικά προσφορά κανένας οικονομικός φορέας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού εισηγείται στην 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποτελεί το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010: 

1. Την κήρυξη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής» στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών 

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» ως άγονου, καθότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

2. Την επαναπροκήρυξη του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας 

σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου Κομοτηνής» στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» με 

τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης και τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 106 του 

Ν.4412/2016. 

Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε 

υπογράφεται. 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΖΩΗ ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Πρόεδρος 

Επιτροπής 2. ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ  ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, Τακτικό Μέλος Επιτροπής 3. 

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Τακτικό Μέλος Επιτροπής 4. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 

ΑΥΤΥΧΙΑΚΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Τακτικό Μέλος Επιτροπής 5. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Τακτικό Μέλος Επιτροπής. 

Ακολουθούν υπογραφές.  

 Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά. 



~5~ 

 

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

του Προέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/2010), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-07-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α΄/8-8-

16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, την υπ’ αριθμ. 88/2018 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την προμήθεια ενός τροχοφόρου φορτωτή για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής (Αριθ. Αιτήματος Ανάληψης Δαπάνης 195/24-09-2018), την υπ’ αριθμ. 

89/2018 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την 

προμήθεια ενός σαρώθρου 5-6 m3 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής (Αριθ. Αιτήματος 

Ανάληψης Δαπάνης 195/24-09-2018), την υπ’ αριθμ. 130/2018 (ΑΔΑ:ΩΕΓ4ΩΛΟ-ΘΤΠ) Α.Δ.Σ. περί 

αποδοχής χρηματοδότησης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος του 

Υπ.Εσ. «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», την υπ’ αριθμ. 602/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΒ5ΩΛΟ-6ΦΜ) Απόφαση του Δημάρχου για 

την έγκριση της δαπάνης για την παρούσα σύμβαση και την διάθεση της πίστωσης, Έγκριση Πρωτογενούς 

Αιτήματος 18REQ003741773 2018-09-26, την υπ’ αριθμ. 227/2018 ΑΟΕ περί καθορισμού και έγκριση των 

όρων του διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών και ορισμού των μελών της Επιτροπής διενέργειας 

και αξιολόγησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού, την υπ’ αριθμ. 29773/19-10-2018 (ΑΔΑΜ: 

18PROC003870004 2018-10-19) διακήρυξη του Δημάρχου Κομοτηνής, καθώς και το από 21-11-2018 της 

Επιτροπής που συντάχθηκε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

Α. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για 

την «Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Κομοτηνής» στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», 

συνολικής εκτιμώμενης αξίας 322.550,00 €  (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Β. Την κήρυξη του διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια ως άγονου, καθότι δεν υποβλήθηκε 

καμία προσφορά. 

Γ. Την επαναπροκήρυξη του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου της 

δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής» στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών 

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης και τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με 

το άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 281/2018 

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

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής : 

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΕΤΡΙΔΗΣ              1. ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ                        2. ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 

                                                                                     3. ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ 

                                                                                     4. ΚΑΡΕΛΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

                                                                                     5. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                                   

Ακριβές Απόσπασμα που 

εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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