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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της  05-08-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 191 / 2019       

Θέµα: 
 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης και 
περισυλλογής των αδέσποτων ζώων». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσµατος για το 
τµήµα 2 Περισυλλογή, µεταφορά και φιλοξενία των ζώων σε ενδιαίτηµα . 
 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 5η του µήνα Αυγούστου, του έτους 
2019, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 14914/01-08-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) µελών ήταν παρόντες τριάντα (30) και απόντες τρεις (03) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Μεζίκης Βασίλειος 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5  
6 Γρούγιος Ηλίας 6  
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7  
8 Κατζικάς Γεώργιος 8  
9 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 9  
10 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 10  
11 Αποστολίδου Μαρία 11  
12 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 12  
13 Καρράς Ευστράτιος 13  
14 Σουσλόγλου Νικόλαος 14  
15 Κωνσταντίνου Κυριάκος 15  
16 Γυµνόπουλος Κοσµάς 16  
17 Εµεινίδης Αναστάσιος 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Αθανασιάδης Ιωάννης 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Λαΐνάκου Αφροδίτη 21  
22 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 22  
23 Καζαντζίδης Γεώργιος 23  
24 Αβραµίδης Μωυσής 24  
25 Νοτάκης Ιωάννης 25  
26 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28 Λαδάς Παράσχος 28  
29 Γκαλέτσης Αθανάσιος 29  
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30 Μαυρίδου Αναστασία 30  
31  31  
32  32  
33  33  
    
    

 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι 
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου 
Αναστασία αντίστοιχα. 
 
Πρακτικά κράτησε αντί της ειδικής γραµµατέος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η κ. Φουρκιώτη Μαρία. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος αναπληρώθηκε νοµίµως (1454/03-08-2019 Αποφ. ∆ηµάρχου) από 
την Αντιδήµαρχο κ. Αποστολίδου Μαρία, σύµφωνα µε το άρθρο 95, παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 
(Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
 
Επειδή το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, το θέµα εισηγείται ως έκτακτο δεδοµένου ότι η  
υπάρχουσα σύµβαση για τις υπηρεσίες περίθαλψης και περισυλλογής των αδέσποτων ζώων λήγει στις 
12-08-19 και κρίνεται σηµαντικό για την έρρυθµή λειτουργία των υπηρεσιών και για την προστασία των 
πολιτών σύµφωνα και µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 75,  περιπτ. Ιγ10 του Ν. 3463/06 και άρθρο 94 
περ. 28 της παρ. 2 του Ν. 3852/10) η µη διακοπή του προγράµµατος περισυλλογής των αδέσποτων 
ζώων. 
Σηµειώνεται ότι ο διαγωνισµός δηµοσιεύτηκε δύο φορές µε την α) την µε αριθµ.804/19 διακήρυξη η 
οποία δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 19PROC004864993/24-04-19 και β) την µε αριθµ. 804/19 διακήρυξη 
η οποία δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 19PROC005024239/29-05-19 χωρίς να γίνει κατακύρωση 
δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά ενώ αποφασίσθηκε η µαταίωση της διαδικασίας και η 
προσφυγή σε διαπραγµάτευση. 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών: 

 

Ιστορικό δηµοπρασίας 
Με την µε αριθµ.106/20-05-19 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΞΓΦΩΨΕ-Ζ4Ν) 
µαταιώθηκε η διαδικασία σύναψης σύµβασης της µε αριθµ.804/19 διακήρυξης δεδοµένου ότι η 
διαδικασία απέβη άγονη λόγω µη υποβολής προσφοράς και αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη της µε 
τροποποίηση των όρων. Με την µε αριθµ. 108/19 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 
ΨΟ6ΘΩΨΕ-Ψ7Ο) εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι 
όροι διακήρυξης ενώ µε αριθµ.πρωτ. 4608, 4610/07-03-19 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: 
Ψ8ΧΩΩΨΕ-ΑΕΝ, 7Ν9ΣΩΨΕ-ΥΙΠ), αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των 
εγγεγραµµένων πιστώσεων στον προϋπολογισµό του δήµου. Στην συνέχεια εκδόθηκε η µε αριθµό 
διακήρυξης 989/19, η οποία δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµόσιων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 19PROC005024239/29-05-19.  
Ο διαγωνισµός της µε αριθµό 989/19 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και 
είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 75169. Η 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 17-06-19 και 
κατά συνέπεια η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 21-06-19 και ώρα 
10:00, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρθρο 1.5 της διακήρυξης «η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
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προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών..». 
Ωστόσο, για τα τµήµατα 2 και 3 δεν κατατέθηκαν προσφορές και σύµφωνα µε την µε αριθµ.139/09-07-
19 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής (Α∆Α: ΩΚ7ΣΩΨΕ-Φ22) µετά από την γνωµοδότησης της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών, µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης και αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση µε 
τους αρχικούς όρους της αρχικής διακήρυξης σύµφωνα µε τα άρθρα 106 και 32 του ν.4412/16. 
Στην συνέχεια εκδόθηκε η µε αριθµ.πρωτ. 13667/15-07-19 πρόσκληση (Α∆Α: Ψ∆ΡΒΩΨΕ-ΨΓΧ) για την 
υποβολή προσφορών από κάθε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
Σύµφωνα µε την πρόσκληση: α) η ανάθεση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov µε σφραγισµένες προσφορές, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύµφωνα µε 
τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισµών (Υ.Α. 56902/ 215/19-05-17 (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-17)) και 
β) ως ηµεροµηνία ανάρτησης των τευχών δηµοπράτησης ορίστηκαν η 16-07-19, ως ηµεροµηνία 
έναρξης υποβολής των προσφορών η 16-07-19 ηµέρα Τρίτη και ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών η 22-07-19 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00. 
Στις 26-07-19, ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε 
το άρθρο 1.5 της διακήρυξης «η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.., η επιτροπή για την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο Σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε α/α 77220 
και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» 
και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, 
προσφορά από τον παρακάτω προµηθευτή: 
 

Α/Α Προμηθευτές Ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφοράς 

Αριθμός 

προσφοράς 

1. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22/07/2019 09:15:06 144976 

 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε το από 26-07-19 πρακτικό, η επιτροπή 
προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς η οποία ήταν η ακόλουθη: 

Α/Α 
Α/Α 

Γραμ. 
ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

(€) 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 85210000-3  Περισυλλογή-

Μεταφορά αδέσποτων ζώων με 

ΡΕΤ-ΤΑΧΙ (εφάπαξ χρέωση που 

περιλαμβάνει τη σύλληψη και τις 

μετακινήσεις) 

Απρο

σδιόρ

ισ. 

120 65 7.800,00 24 1.872,00 9.672,00 

2  2 85210000-3  Φιλοξενία αδέσποτων 

σκύλων (αρσενικών ? θηλυκών, 

στειρωμένων ή μη) σε ατομικό 

κλωβό, συμπεριλαμβανομένης της 

ημερήσιας διατροφής τους 

Απρο

σδιόρ

ισ. 

3500 7 24.500,00 24 5.880,00 30.380,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 32.300,00  7.752,00 40.052,00 
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Έχοντας υπ’ όψιν: 
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

4. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

5. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

6. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες 
7. Την µε αριθµ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος 

Β) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

8. Την µε αριθµ.56902/19-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1924/02-06-17/τεύχος 
Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 

9. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Β) Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 

1. Την µε αριθµ. 106/20-05-19 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΞΓΦΩΨΕ-Ζ4Ν) αναφορικά µε 
την µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού µε 
τροποποίηση των όρων. 

2. Την µε αριθµ.πρωτ. 9233/19 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: ΩΙ5ΘΩΨΕ-ΨΒ0) µε α/α 400 
στο Μητρώο ∆εσµεύσεων 

3. Την µε αριθµ.108/20-05-19 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΟ6ΘΩΨΕ-Ψ7Ο) µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

4. Την µε αριθµό 989/19 διακήρυξη του διαγωνισµού 
5. Την από 15-05-19 µελέτη από το Τµήµα Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής της ∆/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας Αθλητισµού -Πολιτισµού 
6. Την µε αριθµ. 139/09-07-19 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΚ7ΣΩΨΕ-Φ22) 

αναφορικά µε την µαταίωση της διαδικασίας και την προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης. 

7. Η µε αριθµ.πρωτ. 13667/15-07-19 πρόσκληση (Α∆Α: Ψ∆ΡΒΩΨΕ-ΨΓΧ) 
8. Το µε αριθµ.πρωτ.14775/19 έγγραφο προς τα πιστωτικά ιδρύµατα αναφορικά µε τον έλεγχο 

εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής (άρθρο 72 του Ν.4412/16) 
9. Το από 26-07-19 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά µε την αποσφράγιση και αξιολόγηση της 

προσφοράς  
10. Το από 01-08-19 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά µε την αποσφράγιση και αξιολόγηση της 

οικονοµικής προσφοράς 
 

καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 
 
Α)  Για την αποδοχή και έγκριση των από 26-07-19 και 01-08-19  πρακτικών της επιτροπής αναφορικά 
µε την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 
Β)  Την Προσωρινη Κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης και περισυλλογής 
των αδέσποτων ζώων» για το τµήµα 2: Περισυλλογή, µεταφορά και φιλοξενία των ζώων σε 
ενδιαίτηµα, στην εταιρία µε επωνυµία ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΦΜ 130944873, ∆.Ο.Υ. 
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Α’ Θεσσαλονίκης µε διεύθυνση θέση Μυρτιά, ΤΚ 57010 Χορτιάτης Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 
2310359066, 6937437144, συνολικής αξίας 32.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 
ανάθεσης 40.052,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι κατέθεσε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά της ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση και τις 
προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού της ανάθεσης. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών 
                             

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                  Με ψήφους 29 Υπέρ - 1 Κατά 
 
Α)  Αποδέχεται και εγκρίνει τα από 26-07-19 και 01-08-19  πρακτικά της επιτροπής αναφορικά µε την 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 
 
Β)  Εγκρίνει την Προσωρινη Κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης και 
περισυλλογής των αδέσποτων ζώων» για το τµήµα 2: Περισυλλογή, µεταφορά και φιλοξενία των 
ζώων σε ενδιαίτηµα, στην εταιρία µε επωνυµία ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΦΜ 
130944873, ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης µε διεύθυνση θέση Μυρτιά, ΤΚ 57010 Χορτιάτης Θεσσαλονίκη και 
τηλέφωνο 2310359066, 6937437144, συνολικής αξίας 32.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό 
ποσό ανάθεσης 40.052,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι κατέθεσε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά της ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση και τις 
προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού της ανάθεσης. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16,  τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης 
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 
εξής: 
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση.». 
Επίσης κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση 
του νόµου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εσωτερικής νοµοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόµενων στον Τίτλο 3 
ένδικων βοηθηµάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του ν.4412/16) σε προθεσµία δέκα 
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 και π.δ.39/2017 
(Α’ 64/04-05-17) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών προσφυγών» 
 
Σχετικά άρθρα 3.3  και 3.4 της µε αριθµό 989/19 διακήρυξης του διαγωνισµού. 
 
- Ο κ. Σµήλιος Ηλίας καταψηφίζει.  
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 Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 191 / 2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
           Ο Πρόεδρος    
                                                                                Τα Μέλη 
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                                                      Αµπελόκηποι  06 - 08 - 2019 
 
     Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Αντ’ αυτού,  Φουρκιώτη Μαρία                                                      Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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