ΑΔΑ: ΩΘΦ1ΩΛΟ-ΞΝΚ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.06.05 09:32:08
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ: ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

Αριθµός απόφασης: 116/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή µη του Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισµού της
προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισµού
υπαίθριων χώρων σε νηπιαγωγεία περιοχής ∆ήµου Κοµοτηνής».
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 o Πρόεδρος εισηγούµενος του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Η
Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών κ. Ζωή
Πολίτου, υπέβαλε την υπ’ αριθ. πρωτ. 13557/17-5-2019 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: Κοµοτηνή,
17/05/2019 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της Ζωής Πολίτου, Προέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και
Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ήµου Κοµοτηνής Προς Τον κο Πρόεδρο και τα µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή µη του Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισµού της προµήθειας
µε τίτλο: «Προµήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισµού υπαίθριων χώρων σε νηπιαγωγεία περιοχής
∆ήµου Κοµοτηνής» (συνολικής εκτιµώµενης αξίας 125.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).
Έχοντας υπόψη τα εξής:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α΄/8-8-16): «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την 128/2017 σχετική µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές) της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου,
εκτιµώµενης αξίας ίση µε 125.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (155.000,00 € µε Φ.Π.Α € µε Φ.Π.Α. 24%).
3. Την αριθµ.207/22-01-2019 (Α∆Α: ΩΛ3ΧΩΛΟ-ΜΕΛ) απόφαση του ∆ηµάρχου Κοµοτηνής για την
έγκριση της δαπάνης για την παρούσα σύµβαση και την διάθεση της πίστωσης, (Έγκριση Πρωτογενούς
Αιτήµατος 19REQ004368899 2019-01-24).
4. Την 70/02-04-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού και έγκριση των όρων του
διαγωνισµού και των τεχνικών προδιαγραφών.
5. Την υπ’ αριθµ.9320/03-04-2019 (Α∆ΑΜ: 19PROC004725380 2019-04-03) διακήρυξη του ∆ηµάρχου
Κοµοτηνής.
6. Το γεγονός πως έγιναν όλες οι απαραίτητες δηµοσιεύσεις σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία
{δηµοσίευση προκήρυξης στη διαύγεια Α∆Α: ΨΨΗΑΩΛΟ-Τ9Π και τα τεύχη της διακήρυξης στο
διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Κοµοτηνής και στον ιστότοπο του Κεντρικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ: 19PROC004725380, δηµοσίευση στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τοπικό τύπο}.
7. Το από 09/05/2019 συνηµµένο Πρακτικό (αξιολόγηση διαγωνισµού) που συντάχθηκε κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία.
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και είχε
λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό -72011Σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών
καθορίσθηκε η 08/04/2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών η
29/04/2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00:00.
Κατά την αποσφράγιση του ανωτέρω ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου ή
αναδόχων της δηµόσιας σύµβασης διαπιστώθηκε ότι συµµετείχαν ηλεκτρονικά οι παρακάτω τέσσερις (4)
οικονοµικοί φορείς, χωρίς ωστόσο να έχουν υποβάλει τα κατά περίπτωση απαιτούµενα
δικαιολογητικά συµµετοχής, και τεχνικές προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας και της διακήρυξης και τα οποία ήταν υποχρεωτικό να υποβληθούν βάσει των άρθρων 2.4.3.2
και 2.4.3 της διακήρυξης,:
1) “ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ”, e-mail: engant@gmail.com. (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ:
133604/29-04-2019 08:36:50).
2) “ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, e-mail: parco1@otenet.gr (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 135361/2404-2019 12:36:28).
3) “Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.”, e-mail: info@actionplay.gr (α/α προσφοράς στο
ΕΣΗ∆ΗΣ: 135428/24-04-2019 13:16:50).
4) “ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ”, e-mail: info@sportsandplay.gr (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ:
135240/23-04-/2019 11:40:07).
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω συµµετέχοντες δεν προσκόµισαν στην Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς, ως όφειλαν υποχρεωτικά σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης και τα οποία
απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε το Ν.4250/2014.
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»,
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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
∆ιενέργειας 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 και τοποθέτηση νέου εξοπλισµού υπαίθριων
χώρων σε νηπιαγωγεία περιοχής ∆ήµου Κοµοτηνής» ως άγονου, διότι υποβλήθηκαν µη κανονικές
προσφορές που δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
3. Την επαναπροκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της δηµόσιας
σύµβασης µε τίτλο: «Προµήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισµού υπαίθριων χώρων σε
νηπιαγωγεία περιοχής ∆ήµου Κοµοτηνής» 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 ∆ήµου 3) Τµήµα Προµηθειών,
Υλικών, Εξοπλισµού & Υπηρεσιών. Η Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του
διαγωνισµού υπογραφή Ζωή Πολίτου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού.
Επιπλέον, το από 09-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προµηθειών
του ∆ήµου, έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κοµοτηνή 09/05/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
Της Επιτροπής ∆ιενέργειας, Αξιολόγησης και Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών Προµηθειών του ∆ήµου
Κοµοτηνής για την αξιολόγηση των προσφορών της δηµοπρασίας για την προµήθεια µε τίτλο:
«Προµήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισµού υπαίθριων χώρων σε νηπιαγωγεία περιοχής ∆ήµου
Κοµοτηνής», µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, (συνολικής εκτιµώµενης αξίας 125.000,00 € χωρίς
Φ.Π.Α.)
Στην Κοµοτηνή και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα 09 Μαΐου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
13:30 µ.µ., συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε τις αριθµ.270/2018 (Α∆Α: ΩΙΕ7ΩΛΟ-33Ρ) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), για την προµήθεια µε τίτλο:
«Προµήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισµού υπαίθριων χώρων σε νηπιαγωγεία περιοχής ∆ήµου
Κοµοτηνής», σύµφωνα µε την αριθµ.9320/03-04-2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:
α) Ζωή Πολίτου, ως πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης,
β) Γαΐτη Ναταλία , ως τακτικό µέλος και
γ) Κλεοπάτρα Θεολόγου, 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) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθµ.207/22-01-2019 (Α∆Α: ΩΛ3ΧΩΛΟ-ΜΕΛ) απόφαση του ∆ηµάρχου Κοµοτηνής για την
έγκριση της δαπάνης για την παρούσα σύµβαση και την διάθεση της πίστωσης, (Έγκριση Πρωτογενούς
Αιτήµατος 19REQ004368899 2019-01-24).
3. Την αριθ. 128/2017 σχετική µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές) της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του
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∆ήµου.
4. Την αριθµ.70/02-04-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού και έγκρισης των
όρων του διαγωνισµού και των τεχνικών προδιαγραφών.
5. Tην αριθµ.9320/03-04-2019 διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, η οποία
δηµοσιεύθηκε ως εξής:
• Ιστοσελίδα του ∆ήµου στις 03/04/2019
• ΚΗΜ∆ΗΣ
19PROC004725380 2019-04-03
• ΕΣΗ∆ΗΣ στις 05/04/2019
6. Την αριθµ.9320/03-04-2019 ταυτάριθµη προκήρυξη η οποία δηµοσιεύθηκε ως ακολούθως:
• Χρόνος - Α.Φ. 14540/04-04-2019
• Παρατηρητής - Α.Φ. 7787/04-04-2019
• Θρακική Αγορά
- Α.Φ 1229/04-04-2019
• ∆ιαύγεια - Α∆Α: ΨΨΗΑΩΛΟ-Τ9Π
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και είχε
λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό -72011-. Η
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η ηµέρα ∆ευτέρα
29/04/2019 και ώρα 15:00:00 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η
06/05/2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00:00 π.µ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ξεκίνησε τη διενέργεια του διαγωνισµού µε την αποσφράγιση των
ηλεκτρονικά (υπο)φακέλων “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά” µέσω του συστήµατος
του Ε.Σ.Η.∆Η.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.
Επισηµαίνεται ότι οι (υπο)φάκελοι των «Οικονοµικών Προσφορών» δεν αποσφραγίσθηκαν, όπως
ορίζεται στη διακήρυξη και θα αποσφραγιστούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού.
Στην ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία συµµετείχαν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) οικονοµικοί
φορείς:
1) “ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ”, e-mail: engant@gmail.com. (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ:
133604/29-04-2019 08:36:50).
2) “ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, e-mail: parco1@otenet.gr (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 135361/24-042019 12:36:28).
3) “Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.”, e-mail: info@actionplay.gr (α/α προσφοράς στο
ΕΣΗ∆ΗΣ: 135428/24-04-2019 13:16:50).
4) “ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ”, e-mail: info@sportsandplay.gr (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ:
135240/23-04-2019 11:40:07).
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικά (υπο)φακέλων “∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά”, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκαν τα κατά περίπτωση
απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, ούτε και τεχνικές προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας και της διακήρυξης και τα οποία ήταν υποχρεωτικό να υποβληθούν βάσει των
άρθρων 2.4.3.2 και 2.4.3 της διακήρυξης.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω συµµετέχοντες δεν προσκόµισαν στην Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς, ως όφειλαν υποχρεωτικά σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης και τα οποία
απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε το Ν.4250/2014.
Κατόπιν των ανωτέρω, η αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού εισηγείται στην
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου που αποτελεί το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010:
1. Την κήρυξη του διαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισµού υπαίθριων χώρων
σε νηπιαγωγεία περιοχής ∆ήµου Κοµοτηνής» ως άγονου, καθότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές σύµφωνα
µε τους όρους της διακήρυξης.
2. Την επαναπροκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της δηµόσιας
σύµβασης µε τίτλο: «Προµήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισµού υπαίθριων χώρων σε νηπιαγωγεία
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περιοχής ∆ήµου Κοµοτηνής» 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 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Πρόεδρος
Επιτροπής 2. ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, Τακτικό Μέλος Επιτροπής 3.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Τακτικό Μέλος Επιτροπής. Ακολουθούν
υπογραφές.
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 άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α΄/2010), όπως ισχύει, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α΄/8-8-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 207/22-01-2019 (Α∆Α: ΩΛ3ΧΩΛΟ-ΜΕΛ) απόφαση του
∆ηµάρχου Κοµοτηνής για την έγκριση της δαπάνης για την παρούσα σύµβαση και τη διάθεση της
πίστωσης, (Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήµατος 19REQ004368899 2019-01-24), την υπ’ αριθ. 128/2017
σχετική µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές) της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, την υπ’
αριθµ.70/02-04-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού και έγκρισης των όρων του
διαγωνισµού και των τεχνικών προδιαγραφών, την υπ’ αριθµ. 9320/03-04-2019 διακήρυξη του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, καθώς και το από 09-05-2019 Πρακτικό της Επιτροπής (αξιολόγηση
διαγωνισµού) που συντάχθηκε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία
Αποφασίζει οµόφωνα
1. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια
µε τίτλο: «Προµήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισµού υπαίθριων χώρων σε νηπιαγωγεία περιοχής
∆ήµου Κοµοτηνής», (συνολικής εκτιµώµενης αξίας 125.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).
2. Την κήρυξη του διαγωνισµού για την εν λόγω προµήθεια ως άγονου, διότι υποβλήθηκαν µη
κανονικές προσφορές που δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
3. Την επαναπροκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της
δηµόσιας σύµβασης, µε τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,
σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 116/2019
……………………………………………………………………………………………………..................
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ
1. ΠΟΛΙΤΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
3. ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ
4. ΚΑΡΕΛΙΑ∆ΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
5. ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Απόσπασµα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ

~5~

