
 

 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  03 - 10 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :311/2016 
 
ΘΕΜΑ: Ακύρωση διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του 

δήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 03η του µήνα Οκτωβρίου έτους 2016, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 12366/29-09-2016 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 είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (08) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  

νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αποστολίδου Μαρία 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Γυµνόπουλος Κοσµάς 2 Αβραµίδης Κυριάκος 
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Γρούγιος Ηλίας 
4 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 4 Εµεινίδης Αναστάσιος 
5 Καρράς Ευστράτιος 5 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
6 Σιδηρόπουλος Σάββας 6 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7 Καζαντζίδης Γεώργιος 
8 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  8 Αβραµίδης Μωϋσής 
9 Μανωλόπουλος Βασίλης 9  

10 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 10  
11 Σουσλόγλου Νικόλαος 11  
12 Κατζικάς Γεώργιος 12  
13 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 13  
14 Κεσόγλου Παύλος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Κυριλλίδης Γεώργιος 16  
17 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 17  
18 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 18  
19 Λαϊνάκου Αφροδίτη 19  
20 Λαδάς Παράσχος 20  
21 Γκαλέτσης Αθανάσιος 21  
22 Ράπτου Ολγα 22  
23 Νοτάκης Ιωάννης 23  
24 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 24  
25 Σµήλιος Ηλίας 25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  

 
 



 

 

31  31  
32  32  
33  33  

 

Ο Αντιπρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. 
Κόπτη Ελένη. 
 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. 
Αποστολίδου Μαρία  έθεσε υπόψη των µελών ότι : 
Με την µε αριθµό 354/16-11-15 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 

διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 97.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 119.310,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και µε την µε αριθµό 002/19-01-16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκε το από 07/01/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, επαναπροκηρύχθηκε ο 
διαγωνισµός και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.  

 Η περίληψη της διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆. 28/80 και του άρθρου 3 τον 
Ν.3548/07 σε µια ηµερήσια, σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα καθώς και σε µια ηµερήσια µεγάλης 
κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων και σε µια ειδική εφηµερίδα δηµοπρασιών (Τύπος της Θεσσαλονίκης, 
Επτά Ηµέρες, Μακεδονία, Ηχώ των δηµοπρασιών), στον ιστότοπο του Προγράµµατος ∆ι@ύγεια: 
http://et.diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα του δήµου www.ampelokipi-menemeni.gr ενώ τα τεύχη 
δηµοπράτησης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 καταχωρήθηκαν και στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
(Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων).  
Ο διαγωνισµός της µε αριθµό 64/16 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 20380. Η καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την διακήρυξη η 08/02/16, κατά συνέπεια η 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 12/02/16 και ώρα 09:00, δεδοµένου ότι 
σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης «η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις 
(4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών..». 
Στον διαγωνισµό συµµετείχαν οι  εξής εταιρίες: 
 
Α/Α Προµηθευτές Ηµεροµηνία και 

ώρα υποβολής 
προσφοράς 

Αριθµός 
προσφορ

άς 
1. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/01/2016 19:34:21 26832 
2. ΡΕΤΖΕΠΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΑΣΤΕΡΙΟΣ 08/02/2016 14:40:43 27195 
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CLEAN N NEAT 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
08/02/2016 14:46:53 27342 

 
 
Με βάσει τα παραπάνω εκδόθηκε το από 12/02/16 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά µε τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή 
απέρριψε την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
δεδοµένου ότι δεν κατέθεσαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 13 της διακήρυξης, ενώ 
αντίθετα έκανε δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού ήτοι αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών τις 



 

 

εταιρίες ΡΕΤΖΕΠΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΑΣΤΕΡΙΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CLEAN N NEAT 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι τεχνικές 
προσφορές τους ήταν σύµφωνες µε τα ζητούµενα του άρθρου 13 της µε αριθµό 64/16 διακήρυξης του 
διαγωνισµού. 
 Το σχετικό πρακτικό αναρτήθηκε στην πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov, και ενηµερώθηκαν µε 
µήνυµα οι συµµετέχοντες στις 15/02/16. 
 Στην συνέχεια εστάλη ηλεκτρονικά η από 15.02.16 ένσταση από την εταιρία ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ζητώντας τον αποκλεισµό από την συνέχεια του διαγωνισµού της εταιρίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CLEAN N NEAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για τους εξής 
λόγους: 
Α. Μη προσκόµιση των απαραίτητων πιστοποιητικών των αρµόδιων δικαστικών αρχών 
Β. Μη νόµιµη η υπ’ αριθµό πρακτικού 745/1.2.2016 Γενική Συνέλευση 
Η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε το από 25/02/16 πρακτικό της επιτροπής και την γνωµοδότηση 

του δικηγόρου του δήµου, απέρριψε την σχετική ένσταση µε την µε αριθµό 030/16 απόφαση της (Α∆Α: 
6Μ10ΩΨΕ-ΟΥΟ) µε το αιτιολογικό ότι ως προς τον πρώτο λόγο, η εταιρία κατέθεσε ένορκη βεβαίωση 
περί µη υπαγωγής σε διαδικασία ανάλογης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συµβιβασµού και υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 της µε αριθµό 64/15 διακήρυξης του διαγωνισµού και ως προς τον δεύτερο λόγο 
η µη προσυπογραφή του πρακτικού συµµετοχής στον εν λόγω διαγωνισµό από συµβολαιογράφο δεν 
επιφέρει ακυρότητα της απόφασης (Ν Ρόκας, Εµπορικές Εταιρείες 1996 σελ. 386, Περράκης ΕΠΕ σελ. 
933 επ. Αλεξανδρίδου ∆ίκαιο Εµπορικών Εταιρειών 2000 σελ. 329 επ.), βλ. εις ΑΠ τµ. ΣΤ΄ 136/2013 
ΝΟΜΟΣ. 
Έπειτα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1 του Ν. 3852/10, η εταιρία ΡΕΤΖΕΠΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ κατέθεσε την µε αριθµ. πρωτ. 18219/15-03-16 προσφυγή ενώπιον της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, κατά της µε αριθµό 030/16 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του δήµου ζητώντας την απόρριψη και τον αποκλεισµό από την συνέχεια του 
διαγωνισµού της εταιρίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CLEAN N NEAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 
Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης µε την µε αριθµό πρωτ. 

21922/16-05-16 απόφαση του (Α∆Α: 6ΑΥΣΟΡ1Υ-ΠΞΨ) απέρριψε την από 15/03/16 προσφυγή και έκανε 
δεκτή την µε αριθµό 30/16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του δήµου. 
Στην συνέχεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/06 η εταιρία ΡΕΤΖΕΠΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ κατέθεσε την µε αριθµό 155/25-05-16 προσφυγή ενώπιον της Ειδικής 
Επιτροπής του άρθρου 152 του ίδιου νόµου 
Η 1η Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 στην 10η/16-06-16 συνεδρίαση της µε την µε αριθµό 

66/16 απόφαση της  (Α∆Α: 7Η6ΕΟΡ1Υ-ΟΗΨ) ζήτησε την αναβολή της εξέτασης της µε αριθµό 155/25-05-
16 προσφυγής προκειµένου να κατατεθούν συµπληρωµατικά δικαιολογητικά. 
Στην νέα συνεδρίαση της (11ης/7.7.16) η 1ης Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/16 µε την µε αριθµό 

77/16 απόφαση της (Α∆Α: ΩΠΛ2ΟΡ1Υ-ΦΩ5) έκανε δεκτή την µε αριθµό 155/25-05-16 προσφυγή της 
εταιρίας ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ και ακύρωσε την µε αριθµό 21922/16-05-16 απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα Α.∆.Μ.Θ και την µε αριθµό 30/16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
δήµου. 
Στην συνέχεια, η εταιρία µε επωνυµία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CLEAN N NEAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κατέθεσε ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης Αίτηση Ακύρωσης και Αναστολής Εκτέλεσης της µε αριθµό 77/16 απόφασης της 1ης 
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06.  
Οι ανωτέρω αιτήσεις επιδόθηκαν νόµιµα στον δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης στις 22-07-16 και οι 

απόψεις της διοίκησης πρωτοκολλήθηκαν µε αριθµό πρωτ. ΓΠ 6759 στις 28-07-16 στο ∆ιοικητικό Εφετείο. 



 

 

Στις 28-09-16 µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, ο δήµος ενηµερώθηκε για την 
έκδοση της απόφασης µε αριθµό 86/16 του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την οποία 
απορρίπτεται η σχετική αίτηση της εταιρίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CLEAN N NEAT 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ-ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 
Έχοντας υπόψη : 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 
1. Το άρθρο 21 του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και ειδικότερα: 
α) παρ.2 ήτοι 2. Η δι'ενσφραγίστων προσφορών δηµοπρασία εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
ακυρούται λόγω παρατύπου διεξαγωγής αυτής, εφ'όσον εκ της παρατύπου διεξαγωγής επηρεάζεται το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας.  
Οµοίως ακυρούται η δι'ενσφραγίστων προσφορών δηµοπρασία, εάν αποδεδειγµένως προκύπτη 
συννενόησις ή συµπαιγνία των διαγωνισθέντων προς ανάληψιν του έργου ή προµηθείας άνευ 
πραγµατικού συναγωνισµού. Η επί της δηµοπρασίας επιτροπή εις τας άνω περιπτώσεις εκθέτει εν 
λεπτοµερεία εις το πρακτικόν τα διατρέξαντα, ως ταύτα υπέπεσαν εις την αντίληψίν της, ως και την 
γνώµην της επ'αυτών.  
β) παρ.5 ήτοι 5. Επανάληψις της δηµοπρασίας επιτρέπεται µόνον µετά την κατά τας προηγουµένας 
παραγράφους, ακύρωσιν ή µη έγκρισιν. Επίσης η δηµοπρασία δύναται να επαναλαµβάνεται άπαξ, 
λόγω ασυµφόρου, κρινοµένου τούτου δι'αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.  

2. Την υπάρχουσα σχετική Νοµολογία (Πράξη 129/2013 του Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7, 294/2012 πράξη του 
Ελ.Συν.Κλιµ.Ζ, Μη ανακλητέα από την απόφαση του Ελ.Συν.2786/2012 Τµ 6, η οποία δεν 
αναθεωρήθηκε από την απόφαση Ελ.Συν.2907/2012 Τµ. Μείζονος-Επταµελούς Σύνθεση και απόφαση 
2754/2011 Ελ/Συν.Τµ.VI) καθώς και την 1505/12 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τµήµα VI και την µε 
αριθµό 95/2006 Πράξη, Τµήµα VII. 

3. Το γεγονός ότι ο δήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης σύµφωνα µε την µε αριθµό 6.1714/51504/16 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 424 β/ 22-02-16) «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» πρόκειται να προχωρήσει σε σύναψη 
8µηνων συµβάσεων µε 818 άτοµα, από τα οποία τα 76 αφορούν θέσεις καθαριότητας εσωτερικών 
χώρων και τα οποία πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες του δήµου σε δύο φάσεις. 
Αναλυτικότερα. 

Στα πλαίσια της Α΄ φάσης του συγχρηµατοδοτούµενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
προγράµµατος «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», έχουν 
εγκριθεί, µετά από σχετικό αίτηµα, για τον ∆ήµο µας τετρακόσιες επτά (407) θέσεις, εκ των οποίων οι 
τριάντα οκτώ (38) αφορούν άτοµα για βοηθητικές εργασίας καθαριότητας εσωτερικών χώρων 
(καθαρίστριες ή/και καθαριστές), για πλήρη απασχόληση οκτώ (8) µηνών. Σε εκτέλεση του 
προγράµµατος αυτού εκδόθηκε η µε αριθµό 7/2016 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Ο.Α.Ε.∆. προς τους 
εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα άνεργων του, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής 
στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης άνεργων για την προώθηση της απασχόλησης µέσω 
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 ∆ήµους (επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής 
ανεργίας Συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης των συµµετεχόντων, για 3.737 θέσεις πλήρους 
απασχόλησης (Α΄κύκλος).  
Τα οριστικά αποτελέσµατα αυτής της πρόσκλησης έχουν εκδοθεί την 19-9-2016, οι σχετικές  
διαδικασίες πρόσληψης έχουν ήδη ξεκινήσει και οι ενδιαφερόµενοι επιτυχόντες άρχισαν να 
υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κ.λπ. προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από την αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου µας, και εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος να τοποθετηθούν και να αναλάβουν 
εργασία, το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολογητικών 
αυτών.  
Το κόστος της αµοιβών εργασίας και των ασφαλιστικών εισφορών) καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.∆. 
χωρίς καµία επιβάρυνση για τον ∆ήµο µας.  

4. Το από 19/09/16 πρακτικό της επιτροπής 
5. Την γνωµοδότηση του δικηγόρου του δήµου όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 



 

 

ΙΙ. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Καθαριότητας κτιρίων του δήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης».  
Εφόσον υφίστανται λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την οριστική µαταίωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού προµήθειας, δύναται η Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε µαταίωση.  
Τέτοιοι  λόγοι µπορεί να είναι η ικανοποίηση των αναγκών της προµηθείας εξ ιδίων δυνάµεων του 
∆ήµου, αλλά και η καθυστέρηση που επήλθε για την ολοκλήρωσή του λόγω της εκκρεµοδικίας.  
Ειδικότερα: 
Στην Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται η ευχέρεια να αποφασίσει την µαταίωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού, δηλαδή τη µη πραγµατοποίηση της προµήθειας, όταν, ιδίως, είτε εν όψει του σκοπού στον 
οποίο αυτή απέβλεπε, έπαυσε να υφίσταται ο δικαιολογητικός λόγος, είτε υπάρχει αδυναµία 
πραγµατοποίησης της προµήθειας λόγω έλλειψης πλέον των απαιτούµενων προς πραγµατοποίηση 
πιστώσεων (ΣτΕ  3531/2005 Ε∆∆∆ 2007, 484). 
Κάθε διαγωνισµός ενεργείται για τη σύναψη συµβάσεως προµηθείας-υπηρεσιών όταν υφίσταται η 
δυνατότητα παροχής προµήθείας εντός του προβλεποµένου χρόνου για την αποδοχή και αξιοποίηση 
αυτής. Όταν όµως η ανάγκη των υπηρεσιών εκλείψει ή δεν επαρκεί ο χρόνος εντός του οποίου θα 
έπρεπε να παρασχεθούν οι υπηρεσίες, εκλείπει και ο λόγος για τον οποίο προκηρύχθηκε και ενεργείται 
ο διαγωνισµός και εποµένως ο διαγωνισµός αυτός και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος δεν πρέπει να 
συνεχισθεί αλλά να µαταιωθεί (Γνωµ ΝΣΚ 627/1997 Νοµ∆ελτ 1997). 
Τέλος η και η καθυστέρηση που επήλθε για την ολοκλήρωσή του διαγωνισµού λόγω της εκκρεµοδικίας 
µπορεί να δικαιολογήσει την µαταίωσή του (Επ Αναστ ΣτΕ 242/2004). 

 
ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
Εφόσον: 
Α) ∆εν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2017 του ∆ήµου, 
Β) οι ανάγκες του ∆ήµου για την καθαριότητα των δηµοτικών κτιρίων θα καλυφθεί από τις δυνατότητες 
του συγχρηµατοδοτούµενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο προγράµµατος «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», βάσει του οποίου έχουν εγκριθεί, µετά από 
σχετικό αίτηµα, για τον ∆ήµο µας τετρακόσιες επτά (407) θέσεις, εκ των οποίων οι τριάντα οκτώ (38) 
αφορούν άτοµα για βοηθητικές εργασίας καθαριότητας εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες ή/και 
καθαριστές), για πλήρη απασχόληση οκτώ (8) µηνών. 
Γ) ήδη δεν έχουν ανοιχθεί οικονοµικές προσφορές και υφίσταται εκκρεµοδικία. 
 
Κρίνεται 
Ότι µπορεί να µαταιωθούν τα αποτελέσµατα του εν λόγω διαγωνισµού για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος όπως ανωτέρω εξειδικεύτηκε». 

 
κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  

Α)  Να εγκρίνει το από 19/09/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 
Β) Να ακυρώσει τον διαγωνισµό για την ανάθεση των εργασιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης», σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆ 28/80. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του Αντιπροέδρου 
 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)  Εγκρίνει το από 19/09/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 
Β) Ακυρώνει τον διαγωνισµό για την ανάθεση των εργασιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης», σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆ 28/80. 

 
 
 



 

 

          Γ) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 311/2016 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  04 - 10 - 2016 
        
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
             
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


