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Του Πρακτικού της αριθ. 19/2019 συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή µη του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης διαγωνισµού της δηµόσιας σύµβασης για την Προµήθεια Λοιπών 

Αναλωσίµων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού 

για την Κάλυψη των Αναγκών του ∆ήµου Κοµοτηνής, του ξενώνα δοµής γυναικών 

Κοµοτηνής και των Νοµικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., 

∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α΄βάθµιας και Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης για 

τα έτη 2020 & 2021 και έγκριση προσφυγής στην διαδικασία προσφυγής για 

διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση και τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 
  

Στην Κοµοτηνή, σήµερα, Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019, και ώρα 12.00΄ το µεσηµέρι συνήλθε 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κοµοτηνής σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Κοµοτηνής, κατόπιν της αριθ. 21830/16-08-2019 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)Καρελιάδου Αφροδίτη, 5)Τσακιρίδης Ευστράτιος και 6)Θεοχαρίδης Γεώργιος, 

τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Αχµέτ Εµρέ, 2)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 ∆ήµου, 2)Μαρία Γκιουλέ, 

Προϊσταµένη του Τµήµατος Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και 

Αποθηκών, 3)Ζωή Πολίτου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών, Υλικών, Εξοπλισµού, Υπηρεσιών 

4)∆ηµοσθένης Τακάς, ∆ικηγόρος του ∆ήµου, 5)Αντωνιάδου Φωτεινή, Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Χωροταξίας και 6) 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: 

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

.//. 

 

Αριθµός απόφασης: 177/2019 
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Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούµενος του 4
ου

 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης λέει τα εξής: Ο 

Αναπληρωτής Προέδρου της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµών προµηθειών κ. Ιωάννης 

Γκουρτσιλίδης, υπέβαλε την αριθ. πρωτ. 21696/13-8-2019 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: 

Κοµοτηνή, 13/08/2019 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Του Γκουρτσιλίδη Ιωάννη, Αναπληρωτή προέδρου Επιτροπής 

αξιολόγησης διαγωνισµών προµηθειών Προς Τον Κ
ο
 Πρόεδρο και τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη του πρακτικού Νο 
1 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισµού της δηµόσιας σύµβασης για την Προµήθεια Λοιπών Αναλωσίµων Ειδών 
Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού για την Κάλυψη των Αναγκών του 

∆ήµου Κοµοτηνής, του ξενώνα δοµής γυναικών Κοµοτηνής και των Νοµικών του Προσώπων 
ΚΕ.ΜΕ.Α, ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α΄ βάθµιας και Β΄ βάθµιας 
Εκπαίδευσης για τα έτη 2020 & 2021 και έγκριση προσφυγής στην διαδικασία προσφυγής για 

διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση και τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «∆ηµόσιες 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 αριθ. 03/2019 σχετική µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές) της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου 

εκτιµώµενης αξίας αριθ. 11408/22-04-2019 ίση µε 327.066,80 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

4. Την υπ' αριθ. 85/25-02-2019Α.∆.Σ. (Α∆Α: ΨΩΨ5ΩΛΟ-Ν∆Η) του ∆ήµου Κοµοτηνής για την έγκριση 

διενέργειας του ενιαίου ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού.  

5. Tην αριθ. 11408/22-04-2019 (Α∆ΑΜ: 19PROC004837940 2019-04-22) διακήρυξη του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διεθνή διαγωνισµού, εκτιµώµενης αξίας ίση µε 327.066,80 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. , 

6. Την αριθ. 131/12-06-2019 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνήςπερί 
επαναπροκήρυξηςηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιµής {χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος}, για την ανάδειξη προµηθευτή/προµηθευτών της δηµόσιας 

σύµβασης για την προµήθεια λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου & ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισµού, για τα είδη για τα οποία δεν υπεβλήθησαν προσφορές κατά την διαδικασία ανάδειξης 
προµηθευτών βάσει της αριθ. 11408/22-04-2019 (Α∆ΑΜ: 19PROC004837940) διακήρυξης, 
εκτιµώµενης αξίας 74.767,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

7. Το συνηµµένο από 30-07-2019 πρακτικό Νο
1 της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

του διαγωνισµούπερί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής/τεχνικών προσφορών, 

σύµφωνα µε το οποίο διαπιστώθηκε πως δεν υπέβαλαν προσφορά κανένας υποψήφιος προµηθευτής για 

όλατα είδη, µε αποτέλεσµα η παρούσα δηµόσια σύµβαση να καταστεί άγονη για δεύτερη συνεχόµενη 

φορά για τα είδη για τα οποία δεν είχε υποβληθεί προσφορά και κατά την πρώτη διεξαγωγή της 

δηµοπρασίας. 

8. Το γεγονός πως στην αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής ανήκει η σύνταξη και η κατάρτιση των 

όρων των διακηρύξεων, η διεξαγωγή και η κατακύρωση των δηµοπρασιών και συνακόλουθα και η 

µαταίωση µιας διαδικασίας στο σύνολό της ή για συγκεκριµένο τµήµα της, εφόσον δεν υποβλήθηκε 
σχετικά προσφορά για το εν λόγω τµήµα και προβλεπόταν η κατάθεση προσφορών και για τµήµα του 

προς προµήθεια αντικειµένου. Οµοίως, στην αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής ανήκει και η 

απόφαση για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των 

όρων της διακήρυξης, όταν σε ανοικτή ή κλειστή διαγωνιστική διαδικασία δεν υποβλήθηκε καµία 

προσφορά. (Ελ.Συν. Κλιµ.Τµ.7 Πράξη 23/2018) 

9. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται 
για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 

διαδικασία:- είτε δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή αίτηση συµµετοχής, - είτε καµία από τις 

υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής δεν είναι κατάλληλη, (άρθρο 32 παρ.2α Ν.4412/2016). 
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10. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ`, υποπερίπτωση δδ` του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για την 

παροχή σύµφωνης γνώµης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το οποίο: 

«2.α. Οι αποφάσεις των αναθετουσών aρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των δηµόσιων συµβάσεων, σύµφωνα µε  την περίπτωση β΄ της παρ. 2 

του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εξαιρουµένων των περιπτώσεων 

ανωτέρας βίας, εκδίδονται µετά από σύµφωνη γνώµη της Αρχής, εφόσον οι συµβάσεις αυτές 
εµπίπτουν, λόγω της εκτιµώµενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 
2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη µε το Ν. 4412/2016. Κατά την 

άσκηση της εν λόγω αρµοδιότητας η Αρχή λαµβάνει υπόψη τις γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού 

δικαίου. [...]». 

11. Το γεγονός πως ο αρχικός διαγωνισµός για την Προµήθεια Λοιπών Αναλωσίµων Ειδών 

Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού για την Κάλυψη των Αναγκών του 

∆ήµου Κοµοτηνής, του ξενώνα δοµής γυναικών Κοµοτηνής και των Νοµικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, 

∆Η.ΠΕ.ΘΕ., ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α΄βάθµιας και Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης για τα έτη 

2020 & 2021, ήταν συνολικής εκτιµώµενης αξίας ποσού 621.415,76 € χωρίς το Φ.Π.Α. και για τα 2 

έτη. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως πάρετε απόφαση για τα κάτωθι : 
1) Την µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης βάσει της αριθ. 11408/22-04-2019 (Α∆ΑΜ: 

19PROC004837940 2019-04-22) διακήρυξης, της αριθ. 131/12-06-2019 απόφασης οικονοµικής 

επιτροπής ∆ήµου Κοµοτηνής και της αριθ. 16607/20-06-2019 (Α∆Α: ΩΨ1∆ΩΛΟ-ΛΝ6) προκήρυξης και 

κατέστη ο διαγωνισµός για δεύτερη συνεχόµενη φοράάγονος, σύµφωνα µε το άρθρο 106 παρ. 1 περ. α 

του Ν. 4412/2016 και 

2) Παράλληλα µε την µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, την προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση και χωρίς τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. απου τέθηκαν µε την 
αριθ. 11408/22-04-2019  ∆ιακήρυξητου αρχικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού και την αριθ. 

16607/20-06-2019 προκήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισµού, διότι ύστερα από ανοικτή διαδικασία 

δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή αίτηση συµµετοχής, για την σύναψη σύµβασης µε αντικείµενο την 

Προµήθεια Λοιπών Αναλωσίµων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού 

για την Κάλυψη των Αναγκών του ∆ήµου Κοµοτηνής, του ξενώνα δοµής γυναικών Κοµοτηνής και των 

Νοµικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α΄βάθµιας 

και Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020 & 2021, συνολικού προϋπολογισµού 74.767,00 € µη 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

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

Γραµµατέα του ∆ήµου, Προϊστάµενο ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. Με τιµή Ο Υπάλληλος του 

Τµήµατος Προµηθειών υπογραφή Ιωάννης Γκουρτσιλίδης ΠΕ  ∆ιοικητικού. 

Επιπλέον, το από 30-07-2019 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 

Προµηθειών του ∆ήµου Κοµοτηνής, έχει ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθµός Ηλεκτρ. ∆ιαγωνισµού: 76056 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                               Αριθµός διακήρυξης: 11408/22-04-2019 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κοµοτηνή 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

  

  

«Προµήθεια Λοιπών Αναλωσίµων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & 

Ευπρεπισµού για την Κάλυψη των Αναγκών του ∆ήµου Κοµοτηνής, του ξενώνα δοµής γυναικών 

Κοµοτηνής και των Νοµικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

και των Σ.Ε. Α΄βάθµιας και Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020 & 2021» 

Εκτιµώµενης αξίας 74.767,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (το διαγωνισµού που επαναπροκηρύχθηκε βάσει της 

αριθ. 131/2019 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου). 

Αρχική εκτιµώµενη αξία αριθ. 11408/22-04-2019 διακήρυξης ίση µε 327.066,80 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο
 1 

Αποσφράγιση ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

 

Στην Κοµοτηνή και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 30Ιουλίου 2019ηµέρα Τρίτη και ώρα 

10:15 π.µ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 

του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 270/2018 (Α∆Α: ΩΙΕ7ΩΛΟ-33Ρ) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών που υποβλήθηκαν µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), για την δηµόσια σύµβαση µε 

τίτλο: «Προµήθεια Λοιπών Αναλωσίµων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & 

Ευπρεπισµού για την Κάλυψη των Αναγκών του ∆ήµου Κοµοτηνής, του ξενώνα δοµής γυναικών 

Κοµοτηνής και των Νοµικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και 

των Σ.Ε. Α΄βάθµιας και Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020 & 2021». 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι ∆ηµοτικοί υπάλληλοι: 

1. Γκουρτσιλίδης Ιωάννης, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος. 

2. Γαίτη Ναταλία, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ως Τακτικό Μέλος. 

3. Θεολόγου Κλεοπάτρα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, ως Τακτικό Μέλος. 

Ο Αναπληρωτής 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. Το γεγονός πως η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη αριθ. 

πρωτ. 16607/20-06-2019 (Α∆Α: ΩΨ1∆ΩΛΟ-ΛΝ6) προκήρυξη του ∆ηµάρχου η 29
η 
Ιουλίου του 2019. 

3. Την Αριθ. 56902/215 Υ.Α. (ΦΕΚ 1924/Β΄) µε θέµα Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

4. Την υπ' αριθ. 181/18-01-2019 (Α∆Α: Ω1ΓΤΩΛΟ-Φ∆Κ) απόφαση ανάληψης δαπάνης του 

∆ηµάρχου Κοµοτηνής για την έγκριση της δαπάνης για την παρούσα σύµβαση και την διάθεση της 

πίστωσης, Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήµατος 19REQ004362359 2019-01-23) για την έγκριση της 

δαπάνης για την παρούσα σύµβαση και την διάθεση της πίστωσης. 

5. Την αριθ. 03/2019 σχετική µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές) της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου 

{αίτηµα ανάληψης δαπάνης αριθ. 13/18-01-2019.} 
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6. Το πρωτογενές αίτηµα (αριθ. πρωτ. 1022/11-01-2019) που καταχώρησε ο ∆ήµος στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβε Αριθµό 

∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) “19REQ004326691 2019-01-14”. 

7. Την αριθ. 27/2019 (Α∆Α: ΩΠ60ΟΛΥΓ-Ρ32) απόφαση ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., την αριθ. 33/2019 

(Α∆Α: Ψ79ΟΟΡΘΣ-ΗΦ8) απόφαση ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ., την αριθ. 13/2019 (Α∆Α: 6ΧΛΝΟΚΩΩ-

ΖΑΟ) και την αριθ. 05/2019 (Α∆Α: ΩΠ5ΟΟΚΩΩ-827) απόφαση ∆.Σ. της ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., την αριθ. 

3.4/2019 απόφαση ∆.Σ. του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ, την αριθ. 57/26-02-2019 (Α∆Α: ΩΙΤΗΟΚ19-37Χ) απόφαση 

∆.Σ. της Α΄ βάθµιας Σχολικής Επιτροπής και την από 21/03/2019 απόφαση ∆.Σ. της Β΄ βάθµιας 
Σχολικής Επιτροπής, µε τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης για τα Ν.Π. και η 

έγκριση της δαπάνης για τα Ν.Π. 

8. Τις σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων των Νοµικών του Προσώπων σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. 

των προϋπολογισµών τους. 

9. Την υπ' αριθ. 85/25-02-2019Α.∆.Σ. (Α∆Α: ΨΩΨ5ΩΛΟ-Ν∆Η) του ∆ήµου Κοµοτηνής για την έγκριση 

διενέργειας του ενιαίου ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού.  

10. Την υπ' αριθ. 82/17-04-2019 Α.Ο.Ε. για την κατάρτιση των όρων λαµβάνοντας υπόψη τις 

τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο Ν. 4412/2016 βάσει του Ν. 4605/2019. 

11. Tην αριθ. 11408/22-04-2019 (Α∆ΑΜ: 19PROC004837940 2019-04-22) διακήρυξη του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισµού, εκτιµώµενης αξίας ίση µε 327.066,80 € χωρίς Φ.Π.Α. 

24%. , 

12. Την αριθ. 131/12-06-2019 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής περί 
επαναπροκήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιµής {χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος}, για την ανάδειξη προµηθευτή/προµηθευτών της δηµόσιας 

σύµβασης για την προµήθεια λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου & ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισµού, για τα είδη για τα οποία δεν υπεβλήθησαν προσφορές κατά την διαδικασία ανάδειξης 
προµηθευτών βάσει της αριθ. 11408/22-04-2019 (Α∆ΑΜ: 19PROC004837940) διακήρυξης, 
εκτιµώµενης αξίας 74.767,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

13. Ηµεροµηνία αποστολής προκήρυξης στην εφηµερίδα Ε.Ε.: 20-06-2019 (10:27) ηµέρα Πέµπτη 

(προσωρινός αριθµός αναφοράς 19-292665-001. (2019-085673). 

14. Μειοδότης για κάθε προς προµήθεια είδος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την οικονοµικότερη 

προσφορά για το κάθε είδος (χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος). 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 

στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που 

διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς συνδέθηκαν µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) {µε 

τα διαπιστευτήρια, όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης κάθε µέλους} και 

προέβησαν στην αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική 

Προσφορά», κατά όπως ορίζεται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

Όπως διαπιστώνεται από την αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού 

προκύπτει πως δεν υπεβλήθη καµία προσφορά για τα είδη για τα οποία επαναπροκηρύχθηκε ο 

διαγωνισµός για την δηµόσια σύµβαση µε τίτλο: Προµήθεια Λοιπών Αναλωσίµων Ειδών 

Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού για την Κάλυψη των Αναγκών του 

∆ήµου Κοµοτηνής, του ξενώνα δοµής γυναικών Κοµοτηνής και των Νοµικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, 

∆Η.ΠΕ.ΘΕ., ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α΄ βάθµιας και Β΄ βάθµιας Εκπαίδευσης για τα 

έτη 2020 & 2021. 

Κατόπιν των ανωτέρω η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού 

εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου που αποτελεί το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε το 

Ν. 3852/2010 τα κάτωθι: 
1) Την µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης βάσει της αριθ. 11408/22-04-2019 (Α∆ΑΜ: 

19PROC004837940 2019-04-22) διακήρυξης, της αριθ. 131/12-06-2019 απόφασης οικονοµικής 

επιτροπής ∆ήµου Κοµοτηνής και της αριθ. 16607/20-06-2019 (Α∆Α: ΩΨ1∆ΩΛΟ-ΛΝ6) προκήρυξης και 

κατέστη ο διαγωνισµός για δεύτερη συνεχόµενη φορά άγονος, σύµφωνα µε το άρθρο 106 παρ. 1 περ. α΄ 

του Ν. 4412/2016 και 

ΑΔΑ: 6ΞΖΓΩΛΟ-ΔΞΟ



Σελίδα 6 από 7 
 

2) Παράλληλα µε την µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, την προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α, 

διότι ύστερα από ανοικτή διαδικασία δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή αίτηση συµµετοχής (σχετ. 

πράξη ελεγκτικού συνεδρίου αρ. 23/2018). 

Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
υπογράφεται. 
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙ∆ΗΣΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Αναπληρωτής 
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 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 

(Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το γεγονός πως η καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη αριθ. πρωτ. 16607/20-06-2019 (Α∆Α: ΩΨ1∆ΩΛΟ-ΛΝ6) 

προκήρυξη του ∆ηµάρχου η 29
η 
Ιουλίου του 2019, την υπ’ αριθ. 56902/215 Υ.Α. (ΦΕΚ 1924/Β΄) µε 

θέµα: “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”, την υπ' αριθ. 181/18-01-2019 (Α∆Α: Ω1ΓΤΩΛΟ-Φ∆Κ) απόφαση 

ανάληψης δαπάνης του ∆ηµάρχου Κοµοτηνής για την έγκριση της δαπάνης για την παρούσα σύµβαση 

και την διάθεση της πίστωσης, Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήµατος 19REQ004362359 2019-01-23) για την 

έγκριση της δαπάνης για την παρούσα σύµβαση και την διάθεση της πίστωσης, την υπ’ αριθ. 03/2019 

σχετική µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές) της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου {αίτηµα ανάληψης δαπάνης 

αριθ. 13/18-01-2019}, το πρωτογενές αίτηµα (αριθ. πρωτ. 1022/11-01-2019) που καταχώρησε ο ∆ήµος 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο 

έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) “19REQ004326691 2019-01-14”, την υπ’ 

αριθ. 27/2019 (Α∆Α: ΩΠ60ΟΛΥΓ-Ρ32) απόφαση ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α., την αριθ. 33/2019 (Α∆Α: 

Ψ79ΟΟΡΘΣ-ΗΦ8) απόφαση ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ., την αριθ. 13/2019 (Α∆Α: 6ΧΛΝΟΚΩΩ-ΖΑΟ) και την 

αριθ. 05/2019 (Α∆Α: ΩΠ5ΟΟΚΩΩ-827) απόφαση ∆.Σ. της ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., την αριθ. 3.4/2019 

απόφαση ∆.Σ. του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ, την αριθ. 57/26-02-2019 (Α∆Α: ΩΙΤΗΟΚ19-37Χ) απόφαση ∆.Σ. της Α΄ 

βάθµιας Σχολικής Επιτροπής και την από 21/03/2019 απόφαση ∆.Σ. της Β΄ βάθµιας Σχολικής Επιτροπής, 

µε τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης για τα Ν.Π. και η έγκριση της δαπάνης για 

τα Ν.Π., τις σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων των Νοµικών του Προσώπων σε βάρος των αντίστοιχων 

Κ.Α. των προϋπολογισµών τους, την υπ' αριθ. 85/25-02-2019 Α.∆.Σ. (Α∆Α: ΨΩΨ5ΩΛΟ-Ν∆Η) του 

∆ήµου Κοµοτηνής για την έγκριση διενέργειας του ενιαίου ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού, την υπ' 

αριθ. 82/17-04-2019 Α.Ο.Ε. για την κατάρτιση των όρων λαµβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στο Ν. 4412/2016 βάσει του Ν. 4605/2019, την υπ’ αριθ. 11408/22-04-2019 

(Α∆ΑΜ: 19PROC004837940 2019-04-22) διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισµού, 

εκτιµώµενης αξίας ίση µε 327.066,80 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, την υπ’ αριθ. 131/12-06-2019 απόφαση της 

οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής περί επαναπροκήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 

διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής {χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος}, για την ανάδειξη 

προµηθευτή/προµηθευτών της δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια λοιπών αναλωσίµων ειδών 

παντοπωλείου & ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού, για τα είδη για τα οποία δεν υπεβλήθησαν 

προσφορές κατά την διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών βάσει της αριθ. 11408/22-04-2019 (Α∆ΑΜ: 

19PROC004837940) διακήρυξης, εκτιµώµενης αξίας 74.767,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, καθώς και το από 

30-7-2019 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο µ ό φ ω ν α 

 

1) Την έγκριση του πρακτικού Νο 1 της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης και την µαταίωση 

της διαδικασίας σύναψης σύµβασης βάσει της αριθ. 11408/22-04-2019 (Α∆ΑΜ: 19PROC004837940 

2019-04-22) διακήρυξης, της αριθ. 131/12-06-2019 απόφασης οικονοµικής επιτροπής ∆ήµου Κοµοτηνής 

και της αριθ. 16607/20-06-2019 (Α∆Α: ΩΨ1∆ΩΛΟ-ΛΝ6) προκήρυξης διότι κατέστη ο διαγωνισµός για 

δεύτερη συνεχόµενη φορά άγονος, σύµφωνα µε το άρθρο 106 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4412/2016 και 

2) Παράλληλα µε την µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, την προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση και χωρίς τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης που τέθηκαν µε την αριθ. 11408/22-04-2019 ∆ιακήρυξη του αρχικού 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού και την αριθ. 16607/20-06-2019 προκήρυξη του επαναληπτικού 

διαγωνισµού, διότι ύστερα από ανοικτή διαδικασία δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή αίτηση 

συµµετοχής, για την σύναψη σύµβασης µε αντικείµενο την Προµήθεια Λοιπών Αναλωσίµων Ειδών 

Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού για την Κάλυψη των Αναγκών του 

∆ήµου Κοµοτηνής, του ξενώνα δοµής γυναικών Κοµοτηνής και των Νοµικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, 

∆Η.ΠΕ.ΘΕ., ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α΄ βάθµιας και Β΄ βάθµιας Εκπαίδευσης για τα 

έτη 2020 & 2021, συνολικού προϋπολογισµού 74.767,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

Η παρούσα αποτελεί σχέδιο απόφασης και η εκτέλεσή της τελεί υπό την αίρεση της σύµφωνης 

γνώµης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ΄ υπό περ. δδ΄ 

του Ν. 4013/2011. 

 

  

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  177/2019 

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

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. ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

                                                                                   4. ΚΑΡΕΛΙΑ∆ΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

                                                                                   5. ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

                                                              Ακριβές Απόσπασµα που 

εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΞΖΓΩΛΟ-ΔΞΟ


		2019-08-29T10:56:12+0300
	Athens




