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Του Πρακτικού της αριθ. 14/2019 συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Επαναπροκήρυξη ή μη της προμήθειας ειδών παντοπωλείου, ομάδες 

2 και 13, για τις οποίες δεν υπεβλήθη αποδεκτή προσφορά για τις 

ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.-Κέντρο Μέριμνας και 

Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής για τα Έτη 2020 και 2021, κατά 

τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτή, σύμφωνα με την αριθ. 

115/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου. 
  

 

Στην Κομοτηνή, σήμερα, Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, και ώρα 12.30΄ το μεσημέρι συνήλθε στο 

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

Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 15617/07-06-2019 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, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2)Ιμάμογλου Τζιχάν, 3)Αχμέτ Εμρέ, 

4)Καρελιάδου Αφροδίτη, 5)Θεοχαρίδης Γεώργιος, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 

6)Καρασταύρου Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Πολιτειάδης Δημήτριος, 2)Τσακιρίδης Ευστράτιος, 3)Καζάκου – Βρούζου 

Τριανταφυλλιά, Αντιπρόεδρος και 4)Λαφτσή Ελένη, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νομότυπα οι κ.: 1)Βασιλική 

Ραχμανίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 2)Μαρία Γκιουλέ, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και 

Αποθηκών, 3)Φωτεινή Αντωνιάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και 

Χωροταξίας και 4)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: 

………………………………………………………………………………………...................................... 
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Έπειτα o Πρόεδρος προτείνει όπως η Οικονομική Επιτροπή, κατά την παρούσα συνεδρίασή της 

συζητήσει και λάβει απόφαση επί του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος με τίτλο: «Επαναπροκήρυξη ή 

μη της προμήθειας ειδών παντοπωλείου ομάδες 2 και 13, για τις οποίες δεν υπεβλήθη αποδεκτή 

προσφορά για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης 

του Δήμου Κομοτηνής για τα Έτη 2020 και 2021, κατά την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτή σύμφωνα 

με την αριθ. 115/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου», διότι το θέμα χαρακτηρίζεται ως 

κατεπείγoν. 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 

εισήγηση του Προέδρου της, την οποία βρίσκει ορθή και δικαιολογημένη, βλέποντας και τις διατάξεις 

του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 

του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7079/25-2-2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) 

έγγραφο του Υπ. Εσωτ. & Διοικ. Αν. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

 

Χαρακτηρίζει το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα συνεδρίασή 

της. 

Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούμενος του προταχθέντος με την υπ’ αριθ. 124/2019 Α.Ο.Ε., εκτός 

ημερήσιας διάταξης θέματος, λέει τα εξής: Ο Υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού & Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Γκουρτσιλίδης, υπέβαλε την υπ’ αριθ. πρωτ. 15891/11-6-2019 

εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: Κομοτηνή, 11/06/2019 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Του Γκουρτσιλίδη Ιωάννη 

υπαλλήλου του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών (Δια του προϊσταμένου της 

Δ/νσης κ. Αθανασίου Βίβογλου) Προς Τον Κο Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη ή μη της προμήθειας ειδών παντοπωλείου ομάδες 2 και 13, για τις οποίες 

δεν υπεβλήθη αποδεκτή προσφορά για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο 

Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής για τα Έτη 2020 και 2021, κατά την διαδικασία 

ανάδειξης προμηθευτή σύμφωνα με την αριθ. 115/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του 

Δήμου. 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-

Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το άρθρο 72 περ. ε της παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133/Α΄/2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», σύμφωνα με 

το οποίο  η Οικονομική Επιτροπή «με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει 

τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία.............». 

3. Την υπ΄ αριθ. 7582/15-03-2019(ΑΔΑΜ: 19PROC004617216) διακήρυξη για την ανάδειξη 

προμηθευτή/προμηθευτών για την δημόσια σύμβαση με τίτλο: Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες 

των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. - Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής  και της 

της Παροχής Γάλακτος για το Δικαιούχο Προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., της 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2020 και 2021. 

4. Την αριθ. 115/28-05-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής σύμφωνα με 

την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων και α) ο αποκλεισμός της ατομικής επιχείρησης “ΖΗΣΙΜΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ”, η οποία εδρεύει επί της Δ/νσης Αβέρωφ 14, Τ.Κ.64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, και 

β) η απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας “Δ. ΛΑΓΑΚΗΣ Α.Ε.”, η οποία εδρεύει επί της Δ/νσης 2ο 

χιλ. Κομοτηνής – Αλεξ/πολης, Τ.Κ.69100 Κομοτηνή, για τις Ομάδες -2- & -13- Είδη παντοπωλείου 

(ελαιόλαδα – κατεψυγμένα λαχανικά – αυγά) (ΚΕ.ΜΕ.Α.). 

5. Παρόλα ταύτα δεν αποφασίστηκε στην ίδια συνεδρίαση με ποιον τρόπο θα συνεχιστεί η 

διαδικασία για τις ομάδες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αποδεκτή προσφορά (ομάδες 2 και 13), 

παρά μόνο η απόρριψη των προσφορών που υπεβλήθησαν για τις συγκεκριμένες ομάδες. 

6. Το γεγονός πως πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση για την τύχη του άγονου μέρους του διαγωνισμού 

σε συνέχεια της αριθ. 115/2019 Α.Ο.Ε., λαμβάνοντας υπόψη πως η επαναπροκήρυξη θα 

πραγματοποιηθεί με διεθνή διαγωνισμό (μεγάλη προθεσμία υποβολής προσφορών, μεγάλο χρονικό 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
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διάστημα ανάδειξης αναδόχου, χρονοβόρο διαδικασίας), της ιδιαιτερότητας της φύσης της προμήθειας η 

οποία αφορά την σίτιση των βρεφών και νηπίων  για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. – 

Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής για τα Έτη 2020 και 2021. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για τα κάτωθι : 

1) Την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης βάσει της αριθ. 7582/15-03-2019διακήρυξης 

για τις ομάδες για τις οποίες δεν υπεβλήθησαν αποδεκτές προσφορές και κατέστη ο διαγωνισμός 

άγονος, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1 περ. α του Ν. 4412/2016, 

2) Παράλληλα με την ματαίωση, την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, με ανοικτό 

διεθνή διαγωνισμό, για την Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (ελαιόλαδα, κατεψυγμένα λαχανικά – αυγά) 

για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Ν.Π. ΚΕ.ΜΕ.Α. του Δήμου Κομοτηνής και συγκεκριμένα για 

τις ομάδες 2 και 13, για τις ομάδες για τις οποίες δεν υπεβλήθησαν αποδεκτές προσφορές, όπως 

αποτυπώνεται στην αριθ. 115/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, εκτιμώμενης αξίας 29.828,00€ 

χωρίς Φ.Π.Α., με τους ίδιους όρους της αριθ. 7582/15-03-2019(ΑΔΑΜ: 19PROC004617216) 

διακήρυξης και της αριθ. 132/2018 μελέτης. 

Κοιν.: Αντ/ρχο Οικονομικών Θεμάτων, Οικονομικού Προγρ/σμου, Ανάπτυξης & Απασχόλησης, Γενική 

Γραμματέα του Δήμου, Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Με τιμή Ο Υπάλληλος του 

Τμήματος Προμηθειών υπογραφή Ιωάννης Γκουρτσιλίδης ΠΕ Διοικητικού. 

Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή 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 περ. ε΄ της παρ. 1 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4555/2018 

(ΦΕΚ 133/Α΄/2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει 

και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.............», του Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄ αριθ. 7582/15-03-2019 

(ΑΔΑΜ: 19PROC004617216) διακήρυξη για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών για τη δημόσια 

σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. - Κέντρο 

Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής  και της Παροχής Γάλακτος για το Δικαιούχο Προσωπικό του 

ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2020 και 2021», την 

υπ’ αριθ. 115/28-05-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε 

μεταξύ άλλων και α) ο αποκλεισμός της ατομικής επιχείρησης “ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ”, η 

οποία εδρεύει επί της Δ/νσης Αβέρωφ 14, Τ.Κ.64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ και β) η απόρριψη της προσφοράς 

της εταιρείας “Δ. ΛΑΓΑΚΗΣ Α.Ε.”, η οποία εδρεύει επί της Δ/νσης 2ο χιλ. Κομοτηνής – Αλεξ/πολης, 

Τ.Κ.69100 Κομοτηνή, για τις Ομάδες -2- & -13- Είδη παντοπωλείου (ελαιόλαδα – κατεψυγμένα 

λαχανικά – αυγά) (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ενώ δεν αποφασίστηκε στην ίδια συνεδρίαση με ποιον τρόπο θα 

συνεχιστεί η διαδικασία για τις ομάδες αυτές, καθώς και το γεγονός πως πρέπει να ληφθεί άμεσα 

απόφαση για την τύχη του άγονου μέρους του διαγωνισμού σε συνέχεια της αριθ. 115/2019 Α.Ο.Ε., 

λαμβάνοντας υπόψη πως η επαναπροκήρυξη θα πραγματοποιηθεί με διεθνή διαγωνισμό (μεγάλη 

προθεσμία υποβολής προσφορών, μεγάλο χρονικό διάστημα ανάδειξης αναδόχου, χρονοβόρο 

διαδικασίας), της ιδιαιτερότητας της φύσης της προμήθειας η οποία αφορά την σίτιση των βρεφών και 

νηπίων  για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του 

Δήμου Κομοτηνής για τα Έτη 2020 και 2021 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  

 

1) Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης βάσει της αριθ. 7582/15-03-2019 

διακήρυξης για τις ομάδες για τις οποίες δεν υπεβλήθησαν αποδεκτές προσφορές και κατέστη ο 

διαγωνισμός άγονος, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1 περ. α του Ν. 4412/2016, 

2) Παράλληλα με τη ματαίωση, την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, με 

ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για την Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (ελαιόλαδα, κατεψυγμένα 

λαχανικά – αυγά) για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Ν.Π. ΚΕ.ΜΕ.Α. του Δήμου Κομοτηνής και 

συγκεκριμένα για τις ομάδες 2 και 13, για τις ομάδες για τις οποίες δεν υπεβλήθησαν αποδεκτές 

προσφορές, όπως αποτυπώνεται στην αριθ. 115/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/


 
4 

 

εκτιμώμενης αξίας 29.828,00€ χωρίς Φ.Π.Α., με τους ίδιους όρους της αριθ. 7582/15-03-

2019(ΑΔΑΜ: 19PROC004617216) διακήρυξης και της αριθ. 132/2018 μελέτης. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 126/2019 

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

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής : 

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΕΤΡΙΔΗΣ                    1. ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 

                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ                              2. ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ 

                                                                                             3. ΚΑΡΕΛΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

                                                                                             4. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                                             5. ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα που 

εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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