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Του Πρακτικού της αριθ. 9/2017 συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής 

 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 του ηλεκτρονικού διαγωνισµού της 

προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση 
και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Κοµοτηνής 
για 1 έτος», εκτιµώµενης αξίας 205.592,17 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). 

 
Στην Κοµοτηνή, σήµερα, Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, και ώρα 12.00́ το µεσηµέρι συνήλθε στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα Κοµοτηνής σε TAKTIKΗ συνεδρίαση, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Κοµοτηνής, κατόπιν της αριθ. 9537/31-3-2017 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 και τα 8 τακτικά µέλη και συγκεκριµένα: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Γεώργιος Πετρίδης, Πρόεδρος – ∆ήµαρχος, 2)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, 
Αντιδήµαρχος, 3)Τσακιρίδης Ευστράτιος, 4)Αχµέτ Εµρέ, Αντιδήµαρχος, 5)Καρελιάδου Αφροδίτη, 
6)Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, Αντιπρόεδρος, 7)Λαφτσή Ελένη, και 8)Θεοχαρίδης Γεώργιος, 
τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής.  
ΑΠΩΝ: Ο κ. Ιµάµογλου Τζιχάν, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νοµότυπα οι κ.: 1)Βασιλική 
Ραχµανίδου, Υπάλληλος του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου, 2)Βασιλική 
Παπαϊωάννου, Γενική Γραµµατέας του ∆ήµου, 3)∆έσποινα Πάσσου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, 4)Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταµένη του Τµήµατος Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού, 
Οικονοµικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, 5)Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάµενος ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, 6)∆ηµοσθένης Τακάς, ∆ικηγόρος του ∆ήµου, 7)Αδαµάντιος Ευτυχιάκος, 
Προϊστάµενος του Τµήµατος Ανακύκλωσης και Μελέτης και Σχεδιασµού Περιβαλλοντικών 
Προγραµµάτων, 8)Φωτεινή Αντωνιάδου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών και 
Χωροταξίας, 9)Ζωή Πολίτου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών, Υλικών, Εξοπλισµού, 
Υπηρεσιών, 10)Σερήφ Ζουχάλ, Υπάλληλος του Τµήµατος Πρασίνου.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής: 
…………………………………………………………………………………………………….................. 

.//. 

Αριθµός απόφασης: 110/2017 
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Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων η κ. Τρ. Καζάκου-Βρούζου, 
Αντιπρόεδρος της Ο.Ε ……………………………………………………………………………………… 

Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Ε. Τσακιρίδης, τακτικό µέλος της 
Ο.Ε ………………………………………………………………………………………………………….. 

Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούµενος του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Η 
Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών του 
∆ήµου κ. Ζωή Πολίτου, υπέβαλε την υπ’ αριθ. πρωτ. 9463/31-3-2017 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: 
Κοµοτηνή, 31/03/2017 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 Νο 1 του ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού της προµήθειας µε τίτλο: “Προµήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και 
επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Κοµοτηνής για 1 έτος” , εκτιµώµενης αξίας 
205.592,17 € (χωρίς Φ.Π.Α.24%)». 

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». 
2. Την αριθµ.13/2017 µελέτη (17REQ005778577) της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του ∆ήµου. 
3. Την υπ’ αριθ. 54/2017 (Α∆Α: 7ΝΑ5ΩΛΟ-5ΥΝ) Α.∆.Σ. του ∆ήµου Κοµοτηνής αναφορικά µε την 

έγκριση διενέργειας της προµήθειας.  
4. Την υπ’ αριθ. 51/2017 (Α∆Α: 72ΗΤΩΛΟ-ΥΦΥ) Α.Ο.Ε. του ∆ήµου Κοµοτηνής αναφορικά µε τη 

διάθεση της πίστωσης.  
5. Την υπ’ αριθ. 55/2017 (Α∆Α: 72ΗΤΩΛΟ-ΥΦΥ) Α.Ο.Ε. του ∆ήµου Κοµοτηνής αναφορικά µε την 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού ανοικτού 
δηµόσιου διαγωνισµού της εν λόγω προµήθειας. 

6. Την υπ’ αριθµ.4466/20-02-2017 διακήρυξη (Α∆ΑΜ: 17PROC005825358 2017-02-21) του 
∆ηµάρχου Κοµοτηνής. 

7. Το γεγονός πως έγιναν όλες οι απαραίτητες δηµοσιεύσεις σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία 
{ δηµοσίευση προκήρυξης στη διαύγεια Α∆Α: 65ΛΦΩΛΟ-9ΩΛ και τα τεύχη της διακήρυξης στο 
διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Κοµοτηνής Α∆ΑΜ: 17PROC005825358 και στον ιστότοπο του 
Κεντρικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων, στο Εθνικό Τυπογραφείο, ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο 
τοπικό τύπο και σε 2 οικονοµικές εφηµερίδες}. 

8. Το από 22-03-2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 (αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής/τεχνικών 
προσφορών) που συντάχθηκε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. 

9. Οι  διαγωνιζόµενοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά για µία ή περισσότερες ή και όλες 
τις οµάδες / κατηγορίες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας (οχήµατα 
/µηχανήµατα / υπερκατασκευές). 

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 38392.  

Σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών 
καθορίσθηκε η 01.03.2017 ηµέρα Τετάρτη και ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών η 
16.03.2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00:00. 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που όριζε η 
σχετική διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στους όρους της διακήρυξης. 

Στο διαγωνισµό έλαβαν µέρος επτά (7) υποψήφιοι, οι οποίοι είναι οι εξής:  
1) “BRINX Α.Ε.”, 1ο χιλ. Πανσελήνου 4, Τ.Κ.542 48 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: 099774123/∆ΟΥ ΦΑΕ 
Θεσ/νίκης, Τηλ. 2310 313114 , Φαξ. 2310 325160, E-mail: - (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 59446, 
Αριθ. Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7490/13-03-2017). 
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2) “ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.”, 6ο χλµ. Κοµοτηνής - Ιάσµου, 691 00 Κοµοτηνή, ΑΦΜ 081728189/ 
∆ΟΥ Κοµοτηνής, Τηλ. 2531029060, Φαξ. 2531071911, E-mail: info@katiou.gr  (α/α προσφοράς στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 59312, Αριθ. Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7805/20-03-2017). 
3) “ΑΓΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ” , Αρριανά Σαπών Τ.Κ.69300 Σάπες, ΑΦΜ: 800280449/∆ΟΥ 
Κοµοτηνής, Τηλ. 5232041237, Φαξ. 2532041312, (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 59832,          Αριθ. 
Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7644/17-03-2017). 
4) “Ν.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, Κοσµίου 96, 691 00 Κοµοτηνή, ΑΦΜ 092695694/ ∆ΟΥ 
Κοµοτηνής, Τηλ. 23531022277, Φαξ. 2531023921, E-mail: nikpapaz@otenet.gr  (α/α προσφοράς στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 59875, Αριθ. Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7646/17-03-2017). 
5) “Σ.ΜΙΧ.ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”, Μακεδονίας 28, 691 00 Κοµοτηνή, ΑΦΜ 081429405/ ∆ΟΥ 
Κοµοτηνής, Τηλ. 2531022886, Φαξ. 2531031482, E-mail: verv@otenet.gr (α/α προσφοράς στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 59533, Αριθ. Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7829/20-03-2017). 
6) “ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ”, Ευάδνης 7, Τ.Κ.118 54 Αθήνα, ΑΦΜ 
095018418/ ∆ΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών, Τηλ. 2109220521, Φαξ. 2109220617, (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 
59873, Αριθ. Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7627/17-03-2017). 
7) “ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ”, 3ο χλµ Κοµοτηνής - Ξάνθης, 691 00 Κοµοτηνή, ΑΦΜ 
030323659/ ∆ΟΥ Κοµοτηνής, Τηλ./ Φαξ: 2531037427, (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 59192, Αριθ. 
Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7561/17-03-2017). 

Από τους (υπο)φακέλους «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» των 
ηλεκτρονικών φακέλων των συµµετεχόντων διαπιστώθηκε πως κατατέθηκαν προσφορές, ως 
ακολούθως: 

1) “BRINX Α.Ε..” υπέβαλε προσφορά για την κατηγορία 10 που αφορά την προµήθεια ψηκτρών  
         σαρώθρων (οµάδα 14). 
2) “ ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.” υπέβαλε προσφορά για την κατηγορία 8 που αφορά την 
προµήθεια   
       ηλεκτρικών συσσωρευτών (για όλες τις οµάδες).  
3) “ ΑΓΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ ”  υπέβαλε προσφορά για την κατηγορία 11 που αφορά την 
προµήθεια ελαστικών οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου (για όλες τις οµάδες). 
4) “ Ν.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” υπέβαλε προσφορά για την κατηγορία 8 που αφορά την 
προµήθεια  ηλεκτρικών συσσωρευτών (για όλες τις οµάδες).  
5) “ Σ.ΜΙΧ.ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ @ ΣΙΑ Ο.Ε ” υπέβαλε προσφορά για τις κατηγορίες  7 & 10, που  
         αφορούν αντίστοιχα την προµήθεια φίλτρων οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου (για όλες τις 
οµάδες) και  την προµήθεια ψηκτρών σαρώθρων (οµάδα 14). 
6) “ ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ” υπέβαλε προσφορά για την κατηγορία 10 
που αφορά την προµήθεια ψηκτρών σαρώθρων (οµάδα 14). 
7) “ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ” υπέβαλε προσφορά για την κατηγορία 11 που αφορά την 
προµήθεια  ελαστικών οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου (για όλες τις οµάδες). 

Γνωρίζουµε στην Οικονοµική Επιτροπή πως δεν κατατέθηκαν προσφορές από τους 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για τις κάτωθι κατηγορίες (προµήθεια ανταλλακτικών, καθώς επίσης και 
η επισκευή συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων για τις συγκεκριµένες οµάδες): 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟ ( € ) 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 24% 
ΟΜΑ∆Α 

20.6671.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 11.290,32 € 1 

20.6671.01 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
6.451,61 € 2 1 

20.6671.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 2.419,35 € 3 
20.6672.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ 16.935,48 € 4 

2 
20.6672.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 2.419,35 € 5 
30.6671.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4.838,71 € 6 
30.6671.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2.419,35 € 7 3 
30.6671.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 3.225,81 € 8 
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30.6672.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ 4.032,26 € 9 
30.6672.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΣΟΠΕ∆ΟΤΩΝ ΓΑΙΩΝ 3.225,81 € 10 
30.6672.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  1.612,90 € 11 

4 

30.6672.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ 806,45 € 12 

5 

20.6671.01 
20.6672.01 
30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

12.096,77 € ΟΛΕΣ 

6 

20.6671.01 
20.6672.01 
30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 
20.161,29 € ΟΛΕΣ 

9 

20.6671.01 
20.6672.01 
30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 2.419,35 € ΟΛΕΣ 

12 

20.6671.01 
20.6672.01 
30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1.612,90 € ΟΛΕΣ 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΟΣΟ ( € ) 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 
24% 

ΟΜΑ∆Α 

20.6263 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 8.064,52 € 1 
13 

20.6263 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
4.032,26 € 2 

20.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 2.419,35 € 3 
20.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ 5.645,16 € 4 
20.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 1.612,90 € 5 

14 

20.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4.032,26 € 6 
30.6263 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1.612,90 € 7 

15 
30.6263 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 4.032,26 € 8 
30.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ 4.032,26 € 9 
30.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕ∆ΟΤΩΝ 3.225,81 € 10 
30.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1.612,90 € 11 

16 

30.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ 806,45 € 12 

17 

20.6263 
20.6264    
30.6263 
30.6264 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

16.129,03 € ΟΛΕΣ 

18 

20.6263 
20.6264    
30.6263 
30.6264 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

5.645,16 € ΟΛΕΣ 

19 

20.6263 
20.6264    
30.6263 
30.6264 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

2.419,35 € ΟΛΕΣ 

20 

20.6263 
20.6264    
30.6263 
30.6264 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1.612,90 € ΟΛΕΣ 

21 

20.6263 
20.6264    
30.6263 
30.6264 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 806,45 € ΟΛΕΣ 

 
Κατά το 1ο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, από την εξέταση των (υπο)φακέλων 

(δικαιολογητικών συµµετοχής/τεχνικών προσφορών) η αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
του ηλεκτρονικού διαγωνισµού, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, αφού κατέγραψε και 
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αξιολόγησε τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους µε το συνηµµένο πρακτικό Νο 1, εισηγείται στην 
Οικονοµική Επιτροπή που αποτελεί το αρµόδιο όργανο τα εξής: 

Α) Τη συνέχιση στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης των ηλεκτρονικών υποφακέλων 
(οικονοµικών προσφορών) των εταιρειών: 
1) “ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.”, 6ο χλµ. Κοµοτηνής - Ιάσµου, 691 00 Κοµοτηνή, ΑΦΜ 081728189/ ∆ΟΥ 
Κοµοτηνής (κατηγορία -8- ηλεκτρικοί συσσωρευτές)  
2) “ΑΓΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ” , Αρριανά Σαπών Τ.Κ.69300 Σάπες, ΑΦΜ: 800280449/∆ΟΥ Κοµοτηνής 
(κατηγορία -11- ελαστικά οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου). 
3) “Ν.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, ΑΦΜ 092695694/ ∆ΟΥ Κοµοτηνής, Κοσµίου 96, 691 00 
Κοµοτηνή (κατηγορία -8- ηλεκτρικοί συσσωρευτές). 
4) “ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ”, 3ο χλµ Κοµοτηνής - Ξάνθης, 691 00 Κοµοτηνή, ΑΦΜ 030323659/ 
∆ΟΥ Κοµοτηνής (κατηγορία -11- ελαστικά οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου). 
διότι ο ηλεκτρονικός υποφάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής/τεχνικής προσφοράς ήταν σύµφωνος 
µε τους όρους της διακήρυξης. 

Β) Τον αποκλεισµό από τη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης 
των ηλεκτρονικών υποφακέλων (οικονοµικών προσφορών) των εταιρειών: 
1) “BRINX Α.Ε.”, ΑΦΜ: 099774123/∆ΟΥ ΦΑΕ Θεσ/νίκης, 1ο χιλ. Πανσελήνου 4, Τ.Κ.542 48 
Θεσσαλονίκη, διότι α) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) δεν συµπληρώθηκε σε 
ορισµένο σηµείο που ήταν υποχρεωτικό βάσει της διακήρυξης και β) δεν υποβλήθηκαν prospectus, 
κατάλογοι προϊόντων, τεχνικά/ενηµερωτικά φυλλάδια, ως όφειλαν. 
2) “Σ.ΜΙΧ.ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε” διότι δεν υπεβλήθησαν οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και το 
τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και 
συγκεκριµένα, υπεγράφησαν µόνο ψηφιακά, χωρίς την απαραίτητη σφραγίδα της επιχείρησης και 
µονογραφή των διαχειριστών της εταιρείας. 
3) “ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ”, ΑΦΜ 095018418/ ∆ΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών, 
Ευάδνης 7, Τ.Κ.118 54 Αθήνα, διότι δεν υποβλήθηκε ορθά το ΤΕΥ∆ και συγκεκριµένα, έπρεπε εκτός της 
ψηφιακής υπογραφής και της σφραγίδας της εταιρείας, που υφίστανται, να έχει και τη µονογραφή του 
διαχειριστή, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 

Γ) Τη µαταίωση των κατηγοριών του διαγωνισµού  που κατέστησαν άγονες και αφορούν: 
α) τις κατηγορίες των ανταλλακτικών 1 – 2 – 3 - 4 - 5 – 6 – 9 - 12-  για τις οποίες δεν κατατέθηκαν 
προσφορές, 
β) όλες τις εργασίες επισκευής / συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων, για τις οποίες δεν 

κατατέθηκαν προσφορές 
γ) τις κατηγορίες των ανταλλακτικών 7 & 10, που αφορούν αντίστοιχα την προµήθεια φίλτρων 

οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου (για όλες τις οµάδες) και  την προµήθεια ψηκτρών σαρώθρων 
(οµάδα 14),                            διότι δεν υπεβλήθη παραδεκτή προσφορά.  

  ∆) Περαιτέρω θα εισαχθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32 και 106 του Ν.4412/2016, χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση και ουσιώδη τροποποίηση των όρων και χωρίς να απαιτείται η σύµφωνη 
γνώµη της ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 116 παρ.2  του Ν.4412/2016  
δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Αρχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των 
ορίων (ήτοι 209.000,00 ευρώ). 
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 ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού. 

Επιπλέον, το από 22-3-2017 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ήµου, έχει ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κοµοτηνή 22/03/2017 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Νο 1 

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 
 

Της Επιτροπής ∆ιενέργειας, Αξιολόγησης και Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών Προµηθειών του 
∆ήµου Κοµοτηνής για την αξιολόγηση των προσφορών της δηµοπρασίας για την προµήθεια µε τίτλο: 
«Προµήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων 
του ∆ήµου Κοµοτηνής για 1 έτος», µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, εκτιµώµενης αξίας 
205.592,17 € χωρίς Φ.Π.Α.24% (Για προµήθεια:137.850,23 €, για Εργασίες:67.741,94, χωρίς Φ.Π.Α.). 
 

Στην Κοµοτηνή και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα 22 Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 214/2016 (Α∆Α: 6Ξ9ΕΩΛΟ-ΨΓΨ) 
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 ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Κοµοτηνής για 1 έτος», σύµφωνα µε την αριθµ.4466/20-02-
2017 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)». 
2. Το γεγονός πως η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου η 16η Μαρτίου 2017. 
3. Την αριθµ. 55/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού όρων του 
διαγωνισµού. 
4. Tην αριθµ.4466/20-02-2017 διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, η οποία 
δηµοσιεύθηκε ως εξής: 
• Ιστοσελίδα του ∆ήµου  στις 20-02-2017 
• ΚΗΜ∆ΗΣ    17PROC005825358 2017-02-21 
• ΕΣΗ∆ΗΣ    στις 21-02-2017 
5. Την αριθµ.4466/20-02-2017 ταυτάριθµη προκήρυξη η οποία δηµοσιεύθηκε ως ακολούθως: 
•  ∆ηµοπρασιών & Πλειστηριασµών   - Α.Φ 26746/22-02-2017 
• Γενική ∆ηµοπρασιών  - Α.Φ 11715/22-02-2017 
• Χρόνος -  Α.Φ 14032/22-02-2017 
• Παρατηρητής  - Α.Φ 7283/22-02-2017 
• Φωνή της Ροδόπης   -  Απεστάλη στην εφηµ. την 21-02-2017 
• Φ.Ε.Κ τ. ∆.Σ   -  55/24-02-2016 
• ∆ιαύγεια  -  65ΛΦΩΛΟ-9ΩΛ 
• Τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου τις 22-01-2017 
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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. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της επιτροπής επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό του συστήµατος 
µε αύξοντα αριθµό 38392 και διαπιστώθηκε πως για την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία 
απέστειλαν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους οι κάτωθι υποψήφιοι προµηθευτές: 
1) “BRINX Α.Ε.”, 1ο χιλ. Πανσελήνου 4, Τ.Κ.542 48 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: 099774123/∆ΟΥ ΦΑΕ 
Θεσ/νίκης, Τηλ. 2310 313114 , Φαξ. 2310 325160, E-mail: - (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 59446, 
Αριθ. Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7490/13-03-2017). 
2) “ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.”, 6ο χλµ. Κοµοτηνής - Ιάσµου, 691 00 Κοµοτηνή, ΑΦΜ 081728189/ 
∆ΟΥ Κοµοτηνής, Τηλ. 2531029060, Φαξ. 2531071911, E-mail: info@katiou.gr  (α/α προσφοράς στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 59312, Αριθ. Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7805/20-03-2017). 
3) “ΑΓΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ” , Αρριανά Σαπών Τ.Κ.69300 Σάπες, ΑΦΜ: 800280449/∆ΟΥ 
Κοµοτηνής, Τηλ. 5232041237, Φαξ. 2532041312, (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 59832,          Αριθ. 
Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7644/17-03-2017). 
4) “Ν.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, Κοσµίου 96, 691 00 Κοµοτηνή, ΑΦΜ 092695694/ ∆ΟΥ 
Κοµοτηνής, Τηλ. 23531022277, Φαξ. 2531023921, E-mail: nikpapaz@otenet.gr  (α/α προσφοράς στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 59875, Αριθ. Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7646/17-03-2017). 
5) “Σ.ΜΙΧ.ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”, Μακεδονίας 28, 691 00 Κοµοτηνή, ΑΦΜ 081429405/ ∆ΟΥ 
Κοµοτηνής, Τηλ. 2531022886, Φαξ. 2531031482, E-mail: verv@otenet.gr (α/α προσφοράς στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 59533, Αριθ. Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7829/20-03-2017). 
6) “ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ”, Ευάδνης 7, Τ.Κ.118 54 Αθήνα, ΑΦΜ 
095018418/ ∆ΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών, Τηλ. 2109220521, Φαξ. 2109220617, (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 
59873, Αριθ. Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7627/17-03-2017). 
7) “ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ”, 3ο χλµ Κοµοτηνής - Ξάνθης, 691 00 Κοµοτηνή, ΑΦΜ 
030323659/ ∆ΟΥ Κοµοτηνής, Τηλ./ Φαξ: 2531037427, (α/α προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 59192, Αριθ. 
Πρωτ. Προσφοράς φυσικού Φακέλου: 7561/17-03-2017). 

Επίσης, οι ανωτέρω προσφέροντες υπέβαλαν εµπρόθεσµα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του 
∆ήµου σφραγισµένους φακέλους µε τα δικαιολογητικά, κατά τα οριζόµενα στην αριθµ. 
Π1/2390/16.10.2013 Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και όπως ορίζεται στη 
διακήρυξη, µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής που οφείλονται να προσκοµιστούν και σε 
έντυπη µορφή πέραν της ηλεκτρονικής τους αποστολής. 

Από τους (υπο)φακέλους «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» των 
ηλεκτρονικών φακέλων των συµµετεχόντων διαπιστώθηκε πως κατατέθηκαν προσφορές, ως 
ακολούθως: 
1) “BRINX Α.Ε..” υπέβαλε προσφορά για την κατηγορία 10 που αφορά την προµήθεια ψηκτρών  
         σαρώθρων (οµάδα 14). 
2) “ ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.” υπέβαλε προσφορά για την κατηγορία 8 που αφορά την 
προµήθεια   
       ηλεκτρικών συσσωρευτών (για όλες τις οµάδες).  
3) “ ΑΓΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ ”  υπέβαλε προσφορά για την κατηγορία 11 που αφορά την 
προµήθεια  
       ελαστικών οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου (για όλες τις οµάδες). 
4) “ Ν.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” υπέβαλε προσφορά για την κατηγορία 8 που αφορά την 
προµήθεια   
       ηλεκτρικών συσσωρευτών (για όλες τις οµάδες).  
5) “ Σ.ΜΙΧ.ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ @ ΣΙΑ Ο.Ε ” υπέβαλε προσφορά για τις κατηγορίες 7 & 10, που           
αφορούν αντίστοιχα την προµήθεια φίλτρων οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου (για όλες τις οµάδες) και  
         την προµήθεια ψηκτρών σαρώθρων (οµάδα 14). 
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6) “ ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ” υπέβαλε προσφορά για την κατηγορία 10 
που  
        αφορά την προµήθεια ψηκτρών σαρώθρων (οµάδα 14 
7) “ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ” υπέβαλε προσφορά για την κατηγορία 11 που αφορά την 
προµήθεια  
         ελαστικών οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου (για όλες τις οµάδες). 

Η Επιτροπή από την εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής / τεχνικών προσφορών προέβη 
στην καταγραφή των δικαιολογητικών (τα οποία ήταν υποχρεωτικό να υποβληθούν βάσει των άρθρων 
2.4.2.3 και 2.4.3 της διακήρυξης) έκαστου προσφέροντα οικονοµικού φορέα, όπως αποτυπώνεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

BRINX Α.Ε. 
ΚΑΤΙΟΥ Π. & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΓΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ 

ΙΚΕ 
Ν.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 
Σ.ΜΙΧ.ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε 

 

ΤΑΚΗΣ ∆. 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝ. ΕΠΕ 

 
ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2.4.3 (1) Τυποποιηµένο 

έντυπο υπεύθυνης 

δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) 
ΝΑΙ * ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ * ΝΑΙ * ΝΑΙ 

2.4.3 (2) Εγγύηση 

Συµµετοχής 

ALPHA BANK 
Αρ. GRZ102733, 

117,00€  

Τ.Π.∆.,            
Αρ. 56715, 

41,00€  

Τ.Π.∆.,            
Αρ. 56716, 

600,00€  

Τ.Π.∆.,                       
Αρ. 56718,             

40,16€  

Τ.Π.∆.,            
Αρ. 56710, 

157,26€  

Εθνική Τράπεζα, 
Αρ. 

104/7069804, 
80,00€ 

Eurobank,              
Αρ. 

8002034423, 
275,00€ 

2.2.2.1 Υπεύθυνη ∆ήλωση 

(για ποιες οµάδες 

υποβάλλεται προσφορά) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ * ΝΑΙ ΝΑΙ 

2.4.3 (3)  Υπεύθυνη 

∆ήλωση (περ. α-γ) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ * ΝΑΙ ΝΑΙ 

2.4.3 (4) Υπεύθυνη 

∆ήλωση (περ. α-β) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ * ΝΑΙ ΝΑΙ 

2.4.3 (5)  Υπεύθυνη 

∆ήλωση (περ. α-ζ) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ * ΝΑΙ ΝΑΙ 

2.4.3 (6)  Υπεύθυνη 

∆ήλωση (περ. α-γ) 
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 

2.4.3.2 ι)Τεχνική προφορά 

συστήµατος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2.4.3.2 ιι) Φύλλο 

Συµµόρφωσης  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2.4.3.2 ιιι) Κατάσταση 

όπου θα αναφέρεται το 

εργοστάσιο, µάρκα είδους 

και τη χώρα κατασκευής 

των ανταλλακτικών 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ * ΝΑΙ ΝΑΙ 
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2.2.6 Τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητα ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2.4.3.2 IV) Υ.∆. (αφορά 

την προσφορά για την 

οµάδα των ελαστικών) 

περί κατοχής βεβαίωσης 

συµµετοχής του 

εισαγωγέα ή παραγωγού 

στο σύστηµα Ecoelastika  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 

2.4.3.2 V) Τεχνική 

Έκθεση (αφορά τοις 

εργασίες επισκευής & 

συντήρησης) 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ 

2.4.3.2 VI) Υ.∆. (αφορά 

την προσφορά των 

συσσωρευτών) (περ.α-γ) 
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.4.3.2 VII) Υ.∆. ότι 

διαθέτει τα απαραίτητα 

πιστ/κά διασφάλισης 

ποιότητας σε ισχύ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Η Επιτροπή κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω εγγράφων που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά 
από τους υποψήφιους αναδόχους, διαπίστωσε τα κάτωθι: 
���� Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας BRINX Α.Ε.  
1)  ∆εν υποβλήθηκε ορθά το ΤΕΥ∆ και συγκεκριµένα, στη σελ. 3 δεν συµπληρώθηκε ούτε η 
απάντηση «Ναι», ούτε η απάντηση «Όχι» στο σηµείο που αναφέρεται: «Ο οικονοµικός φορέας 
προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας». 
2) ∆εν υποβλήθηκαν prospectus, κατάλογοι προϊόντων, τεχνικά/ενηµερωτικά φυλλάδια, 
σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα … «οι οικονοµικοί φορείς 
οφείλουν να αποδείξουν ότι τα προσφερόµενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σχετικής µελέτης. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να περιέχουν prospectus, 
κατάλογοι προϊόντων, τεχνικά/ενηµερωτικά φυλλάδια». Ωστόσο, στην Υ.∆. που υποβλήθηκε, 
δηλώνεται στο α/α (11): «Τα αναγραφόµενα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων ταυτίζονται µε τα 
στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου». 
���� Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας Σ.ΜΙΧ.ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
1) ∆εν υπεβλήθησαν οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, και 
συγκεκριµένα χωρίς την απαραίτητη σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή διαχειριστών 
της εταιρείας. Σύµφωνα µε το άρθρο 2.1.6 (∆ιευκρινίσεις επί υποβολής προσφορών & υπογραφής 
υπεύθυνων δηλώσεων) αναφέρεται πως σε ό,τι αφορά την/τις Υπεύθυνη/νες ∆ήλωση/σεις ισχύει 
πως ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ο οποίος ενεργεί  ως νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας, 
µονογραφή και ψηφιακή υπογραφή). Οι υπεύθυνες δηλώσεις δηλ. πρέπει να φέρουν εκτός της 
ψηφιακής υπογραφής και κανονική υπογραφή του υπογράφοντος και σφραγίδα της εταιρείας.  
2) ∆εν υποβλήθηκε ορθά το ΤΕΥ∆ και συγκεκριµένα, έπρεπε εκτός της ψηφιακής υπογραφής 
που υφίσταται, να έχει και σφραγίδα της εταιρείας και µονογραφή των διαχειριστών, όπως 
απαιτείται βάσει της διακήρυξης.  
3) ∆εν υποβλήθηκε κατάσταση στην οποία να αναφέρεται  το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής 
των ψηκτρών σαρώθρων (οµάδα 14) που προσφέρει, σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.6 Τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα: “Κατάσταση στην οποία για το κάθε ανταλλακτικό της οµάδας για την 
οποία κατατίθεται προσφορά, θα αναφέρεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής όλων των 
προτεινόµενων ανταλλακτικών/αγαθών που προσφέρουν”. Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση που 
υποβλήθηκε δηλώνονται µόνο οι κατασκευαστές και οι χώρες προέλευσης των φίλτρων που 
προσφέρει. 
���� Όσον αφορά την προσφορά της εταιρείας ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. 
ΕΠΕ 
1) ∆εν υποβλήθηκε ορθά το ΤΕΥ∆ και συγκεκριµένα, έπρεπε εκτός της ψηφιακής υπογραφής 
και της σφραγίδας της εταιρείας, που υφίστανται, να έχει και µονογραφή του διαχειριστή, όπως 
απαιτείται στο άρθρο 2.1.6 της διακήρυξης (∆ιευκρινίσεις επί υποβολής προσφορών & υπογραφής 
υπεύθυνων δηλώσεων) όπου αναφέρεται πως σε ό,τι αφορά την/τις Υπεύθυνη/νες ∆ήλωση/σεις 
ισχύει πως ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ο οποίος ενεργεί  ως νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας, 
µονογραφή και ψηφιακή υπογραφή). 

Πρέπει να τονιστεί πως σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, άρθρο 2.1.6 (∆ιευκρινίσεις 
επί υποβολής προσφορών & υπογραφής υπεύθυνων δηλώσεων), ο προσφέρων θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά 
περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται 
(κάτι το οποίο δεν πραγµατοποιήθηκε από κανένα συµµετέχοντα) και εποµένως όλοι τους 
αποδέχθηκαν.  

Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 4052/1990, 3760/1992 
κλπ), η διαδικασία των διαγωνισµών είναι αυστηρώς τυπική, µε την έννοια ότι οι προσφορές των 
διαγωνιζοµένων πρέπει να τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης. Όπως έχει παγίως κριθεί 
η διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη από την οποία διέπεται ο 
διαγωνισµός και η οποία δεσµεύει τόσο την αρµόδια δηµόσια Αρχή όσο και τους διαγωνιζόµενους. 
Γενικά η διακήρυξη συνιστά το νοµικό κανόνα που διέπει τη διεξαγωγή του δηµόσιου διαγωνισµού 
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και τυχόν παράβαση των όρων της συνιστά ουσιαστικά παράβαση νόµου (ΣτΕ 3797/1996, 
2728/1986, Μον. Πρωτ. Λάρισας 426/2006, Μον. Πρωτ. Αθηνών 6716/2006 κλπ).  

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 
Α) Τη συνέχιση στο επόµενο στάδιο αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών των 
εταιρειών:  
• “ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.”, ΑΦΜ 081728189/ ∆ΟΥ Κοµοτηνής, 6ο χλµ. Κοµοτηνής - 

Ιάσµου,                         691 00 Κοµοτηνή.  
• “Ν.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, ΑΦΜ 092695694/ ∆ΟΥ Κοµοτηνής, Κοσµίου 96, 691 

00 Κοµοτηνή. 
•  “ΑΓΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ” , ΑΦΜ: 800280449/∆ΟΥ Κοµοτηνής, Αρριανά Σαπών 

Τ.Κ.69300 Σάπες.  
•   “ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ”, ΑΦΜ 030323659/ ∆ΟΥ Κοµοτηνής, 3ο χλµ Κοµοτηνής - 

Ξάνθης, 691 00 Κοµοτηνή. 
διότι ο ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής/τεχνικής προσφοράς ήταν 
σύµφωνος µε τους όρους της διακήρυξης και 
Β) Τον αποκλεισµό των εταιρειών:  
• “BRINX Α.Ε.”, ΑΦΜ: 099774123/∆ΟΥ ΦΑΕ Θεσ/νίκης, 1ο χιλ. Πανσελήνου 4, Τ.Κ.542 48 

Θεσσαλονίκη. 
• “Σ.ΜΙΧ.ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”, ΑΦΜ 081429405/ ∆ΟΥ Κοµοτηνής, Μακεδονίας 28, 

691 00 Κοµοτηνή. 
• “ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ”, ΑΦΜ 095018418/ ∆ΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών, 

Ευάδνης 7, Τ.Κ.118 54 Αθήνα. 
διότι δεν  πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης για τους λόγους που αναγράφονται στο παρόν 
πρακτικό της επιτροπής. 
Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
υπογράφεται. 
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1.ΖΩΗ ΠΟΛΙΤΟΥ ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 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), του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ»., την υπ’ αριθµ. 4466/20-02-2017 (Α∆ΑΜ: 17PROC005825358 2017-02-21) 
διακήρυξη του ∆ηµάρχου για τη συγκεκριµένη προµήθεια, την υπ’ αριθµ.13/2017 µελέτη 
(17REQ005778577) της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, την υπ’ αριθ. 
54/2017 (Α∆Α: 7ΝΑ5ΩΛΟ-5ΥΝ) Α.∆.Σ. αναφορικά µε την έγκριση διενέργειας της εν λόγω 
προµήθειας, την υπ’ αριθ. 51/2017 (Α∆Α: 72ΗΤΩΛΟ-ΥΦΥ) Α.Ο.Ε. αναφορικά µε τη διάθεση της 
πίστωσης, την υπ’ αριθ. 55/2017 (Α∆Α: 72ΗΤΩΛΟ-ΥΦΥ) Α.Ο.Ε. αναφορικά µε την κατάρτιση 
των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού της ανωτλερω προµήθειας, καθώς και το από 22-3-2017 Πρακτικό Νο 1 της αρµόδιας 
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. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και 

Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ήµου, της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια ανταλλακτικών για τη 
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συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Κοµοτηνής για 1 έτος», 
εκτιµώµενης αξίας 205.592,17 € (χωρίς Φ.Π.Α.24%). 

Β. Εγκρίνει τη συνέχιση στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισµού 
και στην αποσφράγιση των επιµέρους φακέλων των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών: 
1.ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε., 2. ΑΓΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, 3.Ν.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. και 
4.ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, διότι ο ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος των δικαιολογητικών 
συµµετοχής/τεχνικής προσφοράς τους ήταν σύµφωνος µε τους όρους της διακήρυξης. 

Γ. Αποκλείει τις εταιρείες: 1.BRINX Α.Ε, 2.Σ.ΜΙΧ.ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε και 
3.ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ, διότι δεν πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης 
για τους λόγους που αναγράφονται στο ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής. 

∆. Ματαιώνει τις κατηγορίες που κατέστησαν άγονες και αφορούν:  α) τις κατηγορίες των 
ανταλλακτικών 1 – 2 – 3 - 4 - 5 – 6 – 9 - 12  για τις οποίες δεν κατατέθηκαν προσφορές, β) όλες τις 
εργασίες επισκευής / συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων, για τις οποίες δεν κατατέθηκαν  
προσφορές, γ) τις κατηγορίες των ανταλλακτικών 7 & 10, που αφορούν αντίστοιχα την προµήθεια 
φίλτρων οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου (για όλες τις οµάδες) και  την προµήθεια ψηκτρών 
σαρώθρων (οµάδα 14),  διότι δεν υπεβλήθη παραδεκτή προσφορά και 

Ε. Εισάγει το θέµα προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, σύµφωνα και µε το άρθρο 32 και 106 του Ν.4412/2016. 

 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 110/2017 
………………………………………………………………………………………………………… 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής : 
                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ      1. ΠΟΛΙΤΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                                               2. ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ     
                                                                                    3. ΚΑΡΕΛΙΑ∆ΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 
                                                                                               4. ΛΑΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 
    5. ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                  

 
                                                           
                                                        Ακριβές Απόσπασµα που 
                                                 εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 
                                                               O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 
                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 
                                                              ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
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