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ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                   
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ          

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
  

Του Πρακτικού της αριθ. 19/2021 συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη Πρακτικού του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 

στον Δήμο Κομοτηνής». 
  

Στην Κομοτηνή, σήμερα, Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021, προσκλήθηκαν σε «διά περιφοράς» 

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, σύµφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 

11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής 

του» και με τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 

6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021 

τεύχος Β'), τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 19915/26-8-

2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Ιωάννη Γκαράνη, που εστάλη στον καθένα εκ των μελών της 

(τακτικών και αναπληρωματικών), μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-meeting). 

Σύμφωνα με την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία και την ως άνω πρόσκληση-ημερήσια 

διάταξη τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν αφού λάβουν υπόψη τους τις εισηγήσεις κάθε 

επιμέρους θέματος που έχουν αναρτηθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-meeting), να ψηφίσουν 

ηλεκτρονικά για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-meeting) 

και της δυνατότητας που παρέχει. Μετά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας δηλαδή την 30η-08-2021 και περί 

ώρα 13:00, διαπιστώθηκε από τον Δήμαρχο και Πρόεδρο Ιωάννη Γκαράνη, η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, 

καθόσον σε σύνολο 9 μελών συμμετείχαν στην επιτροπή τα 8 μέλη, καθότι απέστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα 

κατά τα ανωτέρω και επομένως θεωρούνται παρόντες και συγκεκριμένα:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: οι: 1)Γκαράνης Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2)Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, 

3)Ισμαήλ Λεβέντ, Αντιδήμαρχος, 4)Κιοσέ Εριτζάν, 5)Κυριαζής Ιωάννης, 6)Μουρτίδης Ιωάννης, 7)Γραβάνης 

Αντώνιος και 8)Ζαφειρίδης Γεώργιος, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΠΩΝ: ο Βαφειάδης Ανέστης, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 

Οι ανωτέρω παρόντες, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, όπως βεβαιώνεται από την Υπάλληλο του 

Τμήματος κα Νικολέττα Χονδροματίδου, ψήφισαν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

(e-meeting) για κάθε επιμέρους θέμα της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν ανάγνωσης/καταμέτρησης των 

αποτελεσμάτων, η ψηφοφορία για κάθε επιμέρους θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:  

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

.//. 

Αριθμός απόφασης: 268/2021 

https://dimosnet.gr/blog/laws/483701/
https://dimosnet.gr/blog/laws/483701/
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Αναλυτικότερα, για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής η υπ’ αριθμ. πρωτ. 19507/23-8-2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προέδρου 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών κ. Δημητρίου Μάγγα, η 

οποία έχει ως εξής: Κομοτηνή, 23/8/2021 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Tου Δημητρίου Μάγγα Αναπληρωτή 

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 

Πρακτικού του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Κομοτηνής». 

Σας υποβάλλω το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη – 

αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση 

Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Κομοτηνής»    προϋπολογισμού 

48.000 € χωρίς ΦΠΑ24%. 

Σύμφωνα με το πρώτο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού διαπιστώθηκε ότι δεν 

υποβλήθηκε καμία προσφορά  για την συγκεκριμένη εργασία . 

Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 18484 / 10-08-2021 διακήρυξη του Δημάρχου Κομοτηνής, για τη 

συγκεκριμένη εργασία. 

• Την από 90/2021 σχετική μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. 

• Την αριθμ. 253/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της υπηρεσίας, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι 

διακήρυξης διαγωνισμού της εν λόγω υπηρεσίας. 

• Το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με 

το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

η αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού γνωμοδοτεί προς την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής για την επαναπροκήρυξη του συνοπτικού 

διαγωνισμού της εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Κομοτηνής», με τους ίδιους όρους. 

Με τιμή υπογραφή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΓΑΣ. 

Επιπλέον, το από 23-08-2021 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών, έχει ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                               Αριθμός διακήρυξης: 18484 / 10-08-2021 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  1 

 

Της Επιτροπής  Διενέργειας – Αξιολόγησης Διαγωνισμών για τις Γενικές Υπηρεσίες του Δήμου 

Κομοτηνής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών 

Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Κομοτηνής» 

προϋπολογισμού 48.000 €  χωρίς ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 

 

Στην Κομοτηνή, 23 Αυγούστου  2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ, στο Δημαρχιακό 

Κατάστημα, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

εργασιών-παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε 

με την αριθμ. 462/28-12-2020 (ΑΔΑ: 6Μ9ΕΩΛΟ-0ΡΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών που υποβλήθηκαν, για την 

εργασία  «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Κομοτηνής» σύμφωνα με την αριθ. 18484 / 10-08-

2021 διακήρυξη του Δήμου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κ.κ.  

• Δημήτριος Μάγγας, κλάδου ΤΕ Διοικητικου Λογιστικού, , ως Αναπληρωτής Πρόεδρος 

• Καϊκα Στυλιανή , κλάδου ΤΕ Γεωπόνων, ως Τακτικό Μέλος 

• Μαρίνα Πραντσίδου , κλάδου ΤΕ Λογιστικού, ως Αναπληρωματικό   Μέλος 

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

λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Το γεγονός πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη του Δημάρχου,η 23-08-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. 

3.Την αριθ. 253/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διαγωνισμού. 

4. Tην αριθ. 18484 / 10-08-2021 διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία 

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Κομοτηνής» Εκτιμώμενης αξίας 48.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

(ΦΠΑ ίσο με 11.520,00 €) η οποία δημοσιεύθηκε ως εξής: 

• Ιστοσελίδα του Δήμου       Στις 10/8/2021 

• ΚΗΜΔΗΣ       21PROC009053808 2021-08-10 

• ΔΙΑΥΓΕΙΑ                             6ΔΙΞΩΛΟ-ΡΩΕ 

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τη συγκεκριμένη εργασία, η 

Επιτροπή, έχοντας υπόψη  

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 18484 / 10-08-2021 διακήρυξη του Δημάρχου Κομοτηνής, για τη 

συγκεκριμένη εργασία. 

5. Την από 90/2021 σχετική μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. 
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6.Την αριθμ. 253/07-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της υπηρεσίας, οι τεχνικές προδιαγραφές και 

οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού της εν λόγω υπηρεσίας. 

7. Το γεγονός ότι η εργασία είχε την απαραίτητη από την κείμενη νομοθεσία δημοσιότητα  

προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή, την επαναπροκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού 

της εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Κομοτηνής», με τους ίδιους όρους. 

Κομοτηνή 23/8/2021 ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Δημήτριος Μάγγας, κλάδου ΤΕ Διοικητικου 

Λογιστικού, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος 2. Καϊκα Στυλιανή , κλάδου ΤΕ Γεωπόνων, ως Τακτικό 

Μέλος 3. Μαρίνα Πραντσίδου, κλάδου ΤΕ Λογιστικού, ως Αναπληρωματικό  Μέλος. Ακολουθούν 

υπογραφές. 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, βλέποντας και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθ. πρωτ. 18484/10-08-2021 

διακήρυξη του Δημάρχου Κομοτηνής για τη συγκεκριμένη εργασία, την υπ’ αριθμ. 90/2021 

σχετική μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, την υπ’ αριθμ. 253/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού της υπηρεσίας, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού της εν 

λόγω υπηρεσίας, καθώς και το από 23-08-2021 Πρακτικό Νο 1 της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε 

καμία προσφορά. Απέχοντος του: 1. Α. Γραβάνη, διότι όπως επισημαίνει τα ερωτήματα είναι 

πολλά, χρειάζεται περαιτέρω ενημέρωση και η δια περιφοράς συνεδρίαση δε βοηθά σε αυτό, και 

καθότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93/60173/23-8-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ οι απέχοντες από την 

ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται, κατά πλάσμα δικαίου, στα παρόντα μέλη  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Π α μ ψ η φ ε ί  

(με 7 θετικές ψήφους επί των καταμετρούμενων ψήφων) 

 

1. Την έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και 

αξιολόγησης προσφορών του Δήμου. 

2. Την επαναπροκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας: «Παροχή Υπηρεσιών 

Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 

στον Δήμο Κομοτηνής», με τροποποίηση των όρων και την προσθήκη Α) στο άρθρο 2.1.5 της αριθ. 

πρωτ.  18484 / 10-08-2021 διακήρυξης : «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Για την έγκυρη συμμετοχή στη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
εννιακοσίων εξήντα ευρώ (960,00 € ) το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, 
να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με 
την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.6, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
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από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας 
προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 
103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό 
ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 
και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από 
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής» και Β) στο άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής το εξής : 

«Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθεί και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.1.5 της παρούσας διακήρυξης», διότι δεν είχαν 

συμπληρωθεί εκ παραδρομής στην αρχική δημοσίευση του διαγωνισμού ενώ απαιτείται βάσει του 

άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021. Κατά τα λοιπά θα 

ισχύουν οι ίδιοι της αριθ. 18484 / 10-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009053808 2021-08-10) 

διακήρυξης του Δημάρχου Κομοτηνής, για τη συγκεκριμένη εργασία. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 268/2021 

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

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής : 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ                              1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ  

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                       2. ΛΕΒΕΝΤ ΙΣΜΑΗΛ 

                                                                                             3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  

                                                                                             4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ  

                                                                                             5. ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ 

                                                                                             6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα που 

εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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