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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               19.8.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  244/2020 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης». Απόρριψη προσφοράς. Ματαίωση Διαδικασίας. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2020, ημέρα 
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 14065/14-
08-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 
συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Γυμνόπουλος 

Κοσμάς (αναπληρωματικό μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 8) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

 

Απόντες: 1)Μανωλόπουλος Βασίλειος. 

 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 
Ιστορικό δημοπρασίας 

1. Με την με αριθμ. 228/19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την με αριθμ. 206/19 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω8Ζ4ΩΨΕ-ΩΗΤ) εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, 

μόνο βάσει τιμής. H εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ανέρχεται στο ποσό των 298.666,40€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 240.860,00€,  ΦΠΑ: 57.806,40€) ενώ με την με 

αριθμ.πρωτ. 18755/30-09-19 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΠΘΔΩΨΕ-ΥΜΝ) αποφασίστηκε η έγκριση 

της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 1877/19, η έλαβε τον υπ’ αριθμ. 80629 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας 

ΑΔΑΜ: 19PROC005691353/11-10-19. Η προκήρυξη του διαγωνισμού είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία αποστολής 09-10-19, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 19-490706-001 και 

αριθμό δημοσίευσης 2019/S 197-478682/11-10-19. 

2. Ο διαγωνισμός της με αριθμό 1877/19 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως 

αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 80629. Η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 13/11/19, κατά συνέπεια η ημερομηνία 
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ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 19-11-19 και ώρα 10:00, 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..». 

3. Στις 19-11-19 η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου 

«Δικαιολογητικά- Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους, 

στην καταχώρηση όσων υπέβαλαν προσφορές καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών  και 

των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών στα σχετικά πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. Οι 

προσφορές οι οποίες είχαν κατατεθεί και λάβει από το σύστημα τους μοναδικούς αριθμούς συστήματος ήταν οι 

ακόλουθες: 

Α/Α Προμηθευτές Αριθμός 

προσφοράς 

Ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφοράς 

1. 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

154318 12/11/2019 14:58:41 

2. SL ΕΛΛΑΣ Ι Κ Ε 153746 13/11/2019 14:14:27 

3. ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 155597 13/11/2019 14:55:41 

4. ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

156542 11/11/2019 19:35:48 

5. ΧΑΛΤΣΙΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ 153946 13/11/2019 14:14:53 

 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και σύμφωνα με το από 19-11-19 η 

επιτροπή έκανε αποδεκτές όλες τις ανωτέρω προσφορές 

4. Στις 26-11-19 η επιτροπή, μετά την από 25-11-19 ειδική πρόσκληση μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ 

προς τους προσφέροντες, προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών οι οποίες 

ήταν οι ακόλουθες: 

Α/Α Οικονομικοί Φορείς Οικονομική Προσφορά 

  Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

2. SL ΕΛΛΑΣ Ι Κ Ε 210.738,40€ 261.315,62€ 

4. ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

234.156,00€ 290.353,44€ 

5. ΧΑΛΤΣΙΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ 235.200,00€ 291.648,00€ 

3. ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 238.316,00€ 295.511,84€ 

1. 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

268.399,21€ 332.815,02€ 

 

5. Σύμφωνα με τα από 19-11-19, 26-11-19 και 20-12-19 πρακτικά, η επιτροπή α) απέρριψε την προσφορά η 

οποία είχε κατατεθεί από την εταιρία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ δεδομένου ότι η οικονομική προσφορά δεν ήταν σαφής και δεν μπορούσε να θεραπευθεί σύμφωνα 

με το άρθρο 102 του ν.4412/16, β) απέρριψε την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία από την εταιρία 

3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ δεδομένου ότι αφορούσε ποσό 268.399,21 πλέον ΦΠΑ το οποίο 
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ήταν μεγαλύτερο από την εκτιμώμενη αξία της ανάθεσης. (240.860,00€) και γ) γνωμοδότησε για προσωρινό 

ανάδοχο την εταιρία με επωνυμία SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ διακρ.τίτλο SL HELLAS IKE, δεδομένου ότι 

κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και οικονομικότερη από αυτές που έγιναν αποδεκτές στα πλαίσια του 

διαγωνισμού.  

Με την με αριθμ.001/15-01-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω8ΣΑΩΨΕ-Υ68) εγκρίθηκαν τα 

ανωτέρω πρακτικά και ορίσθηκε η εταιρία SL HELLAS IKE ως προσωρινός ανάδοχος. Τα ανωτέρω έγγραφα 

κοινοποιήθηκαν μέσω της «επικοινωνίας» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 17-01-19 στους συμμετέχοντες. 

6. Κατά της ανωτέρω απόφασης κατατέθηκε η από 27-01-20 προδικαστική προσφυγή (ΓΑΚ ΑΕΠΠ 89/28-01-20) 

από την εταιρία ΧΑΛΤΣΙΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ με διακρ.τίτλο EXPRESS FACILITY MANAGEMENT η οποία έγινε 

δεκτή σύμφωνα με την με αριθμ.265/05-03-20 απόφαση η οποία εκδόθηκε από την Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

Σε συμμόρφωση προς την ανωτέρω απόφαση, εκδόθηκε η με αριθμ.064/11-03-20 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ω9ΗΩΨΕ-ΜΔΥ) με την οποία η εταιρία ΧΑΛΤΣΙΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ ορίσθηκε ως 

προσωρινός ανάδοχος. 

7. Σε συνέχεια της απόφασης κατακύρωσης, απεστάλη, στην εταιρία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η με αριθμ. πρωτ.6097/16-

03-20 ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται 

στην με αριθμό 2.2.9.2 παραγράφου της με αριθμ. 1877/19 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων αυτής. 

Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή συνέταξε το από 24-03-20 πρακτικό 

σύμφωνα με το οποίο α) απορρίπτει την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία 

ΧΑΛΤΣΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ διακρ.τίτλο «Express Facility Management» και β) ορίζει ως προσωρινό 

ανάδοχο την εταιρία με επωνυμία ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ διακρ.τίτλο 

ΑΝΑΞ ΑΕ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την 

τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και η αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

8. Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με την με αριθμ.091/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

Ω3ΖΚΩΨΕ-ΡΧ1) η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 10-04-20. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης κατατέθηκε η από 16-04-20 προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό 

Καταχώρησης ΑΕΠΠ 464/21-04-20 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΧΑΛΤΣΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ», 

διακρ.τίτλο «EXPRESS FACILITY MANAGEMENT» η οποία δεν έγινε δεκτή από την ΑΕΠΠ σύμφωνα με την με 

αριθμ.671/2020 απόφαση της . 

Αναλυτικότερα, η εταιρία ΧΑΛΤΣΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ ως προσωρινός ανάδοχος δεν κατέθεσαν φορολογική 

και ασφαλιστική ενημερότητα κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους και η εταιρία MATECO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 

στην οποία είχαν δηλώσει στην προσφορά τους ότι θα στηριχθούν ως προς την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4412/16, κατέθεσαν α) δικαιολογητικά κατακύρωσης ήτοι το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου και τα πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο με ημερομηνία μεγαλύτερη από τα 

οριζόμενα ήτοι που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και β) δεν κατέθεσαν τις  

απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης. 

Κατά της απόφασης με αριθμ.671/20 της ΑΕΠΠ και της με αριθμ.091/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

κατατέθηκε η από 24-06-20 Αίτηση Αναστολής (πρωτ.11261/29-06-20) η οποία εκδικάστηκε στις 16-07-20 και δεν 

έγινε δεκτή σύμφωνα με την με αριιθμ104/2020 απόφαση από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. 

9. Σε συνέχεια της με αριθμ.091/20 απόφασης κατακύρωσης, απεστάλη, στην εταιρία με επωνυμία ΑΝΑΞ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ διακρ.τίτλο ΑΝΑΞ ΑΕ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η με αριθμ. 
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πρωτ.10348/16-06-20 ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην με αριθμό 2.2.9.2 παραγράφου της με αριθμ. 1877/19 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων αυτής. 

10. Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή συνέταξε το από 26-06-20 πρακτικό 

σύμφωνα με το οποίο α) απορρίπτει την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΑΝΑΞ ΑΕ 

δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 

του ν.4412/16 και το άρθρο 2.2.9.2 της με αριθμ.1877/19 διακήρυξης του διαγωνισμού ηλεκτρονικά στον χώρο 

«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου» στην  πλατφόρμα του Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 

36 του ν.4412/16 και του άρθρου 17 της με αριθμ. 56902/19-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης 

και β) προτείνει την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεδομένου ότι δεν υπάρχει επόμενος 

οικονομικός φορέας που να υπέβαλε επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και 

συνεπώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης όλων των προσφορών και την επανάληψη της διαδικασίας 

σύναψης με τροποποίηση των όρων της σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 106 του ν.4412/16. 

 
Έχοντας υπ’ όψιν: 
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

   1.  Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα: 
1. Άρθρο 22 αναφορικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες  
«1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 36, όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές 
πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 36 και 37 και του 
Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α'. 
Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς προσιτά και διαλειτουργικά με τις 
γενικά χρησιμοποιούμενες ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 
Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, οι αναθέτουσες αρχές δεν 
υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά τη διαδικασία υποβολής στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) όταν λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύμβασης, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε 
συγκεκριμένα εργαλεία, συσκευές ή μορφότυπους αρχείων που δεν διατίθενται γενικά ή δεν υποστηρίζονται 
από γενικά διαθέσιμες εφαρμογές, 
β) όταν οι εφαρμογές που υποστηρίζουν μορφότυπους αρχείων κατάλληλους για την περιγραφή των 
προσφορών, χρησιμοποιούν μορφότυπους αρχείων που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία από 
οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή ή γενικά διαθέσιμη εφαρμογή ή υπόκεινται σε σχήμα αποκλειστικών αδειών 
εκμετάλλευσης και δεν μπορούν να διατεθούν για μεταφόρτωση ή εξ αποστάσεως χρήση από την 
αναθέτουσα αρχή, 
γ) όταν η χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. θα απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό γραφείου, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά 
στις αναθέτουσες αρχές, 
δ) όταν τα έγγραφα της σύμβασης απαιτούν την υποβολή υλικών ή υπό κλίμακα προπλασμάτων τα οποία δεν 
είναι δυνατόν να διαβιβασθούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ» 
2. Άρθρο 36 αναφορικά με την υποχρέωση χρήσης-λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι: 
«1. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ». 
3. Άρθρο 103 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.12 του άρθρου 43 του ν.4605/19 (ΦΕΚ 52 Α/1-4-19) 
αναφορικά με τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήτοι: 
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Πέραν των οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 «1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας “εντός δέκα 
(10) ημερών” από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα 
της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης.». -  
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η 
αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.»  
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που 
είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης «είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου» είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 
του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 
105». 
4. Άρθρο 106 αναφορικά με την ματαίωση της διαδικασίας ήτοι: 
«1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης 
της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 
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29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 
αυτών». 

  2.  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 Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και ειδικότερα το άρθρο 17 αναφορικά με την υποβολή-αποσφράγιση-αξιολόγηση 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου κατακύρωση-Σύναψη σύμβασης ήτοι: 

«1.2 Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά 
στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». 

3. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 3 
του ν.4623/31-08-19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα αναφορικά με τις 
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής όπως ισχύει:  
«[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 
κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 
υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.  
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για 
την απευθείας ανάθεση. […]» 

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

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

6. 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 Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις” 

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 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 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 Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

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

10. Του άρθρου 68 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-07-10) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, 
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» σχετικά με τις συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών. 

11. Του άρθρου 22 του Ν.4144/13 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας» 
 

 
Β) Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων ήτοι: 
1. Την με αριθμ.228/19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
2. Την με αριθμ.πρωτ. 18755/30-09-19 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης  
3. Την με αριθμ.206/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών, όρων διακήρυξης 
4. Την με αριθμ.1877/19 διακήρυξη του διαγωνισμού 
5. Τις υποβληθείσες προσφορές 
6. Το με αριθμ.πρωτ. 475294/21-11-19 (23782/04-12-19) έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, 

Κεντρική Υπηρεσία, Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία  
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7. Το με αριθμ.πρωτ. ΕΞ-474668/21-11-19 έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Κεντρική Υπηρεσία, 
Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

8.  Την με αριθμ.001/15-01-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω8ΣΑΩΨΕ-Υ68) αναφορικά με την 
προσωρινή κατακύρωση της ανάθεσης 

9. Την από 27-01-20 προδικαστική προσφυγή (ΓΑΚ ΑΕΠΠ 89/28-01-20) από την εταιρία 
ΧΑΛΤΣΙΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

10. Την με αριθμ. 265/05-03-20 απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 
11. Την με αριθμ.064/11-03-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ω9ΗΩΨΕ-ΜΔΥ) αναφορικά με την 

προσωρινή κατακύρωση. 
12. Την με αριθμ.091/03-04-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω3ΖΚΩΨΕ-ΡΧ1) αναφορικά με την 

απόρριψη της προσφοράς και την προσωρινή κατακύρωση. 
13. Την από 16-04-20 προδικαστική προσφυγή (ΓΑΚ ΑΕΠΠ 464/2020) από την εταιρία 

ΧΑΛΤΣΙΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
14. Την με αριθμ. 671/15-06-20 απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 
15. Την με αριθμ.πρωτ.10348/16-06-20 πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
16. Τον με αριθμ.πρωτ. 11047/25-06-20 φάκελο από την ανάδοχο εταιρία με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
17. Το από 26-06-20 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης 
18. Την με αριθμ.104/2020 Απόφαση από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης αναφορικά με την απόρριψη της 

Αίτησης Αναστολής η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΧΑΛΤΣΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
 

Α) Για την αποδοχή και έγκριση του από 26-06-20 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

Β) Για την απόρριψη της προσφοράς η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του ν.4412/16 και το άρθρο 2.2.9.2 της με αριθμ.1877/19 

διακήρυξης του διαγωνισμού ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα 

στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» στην  πλατφόρμα του Συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 36 του ν.4412/16 και του άρθρου 17 της με αριθμ. 56902/19-05-

17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Γ) Για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής με αριθμ.103/5250/12-11-2019 που εκδόθηκε από 

την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υπέρ της εταιρίας ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ διακρ.τίτλο ΑΝΑΞ ΑΕ με ΑΦΜ 998613821, Δ.Ο.Υ Τρικάλων συνολικής αξίας 4.817,20€. 

Δ) Για την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεδομένου ότι δεν υπάρχει επόμενος οικονομικός 

φορέας που να υπέβαλε επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και συνεπώς η 

διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης όλων των προσφορών και την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης, 

με τροποποίηση των όρων της σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4412/16. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου,  

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί των καταμετρούμενων : λευκό η Τσομπανοπούλου Μ.) 

 

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει το από 26-06-20 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. 

Β) Απορρίπτει την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του ν.4412/16 και το άρθρο 2.2.9.2 της με αριθμ.1877/19 
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διακήρυξης του διαγωνισμού ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα 

στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» στην  πλατφόρμα του Συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 36 του ν.4412/16 και του άρθρου 17 της με αριθμ. 56902/19-05-

17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 

Γ) Εγκρίνει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής με αριθμ.103/5250/12-11-2019 που εκδόθηκε 

από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας υπέρ της εταιρίας ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ διακρ.τίτλο ΑΝΑΞ ΑΕ με ΑΦΜ 998613821, Δ.Ο.Υ Τρικάλων συνολικής αξίας 4.817,20€. 

 

Δ) Εγκρίνει την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεδομένου ότι δεν υπάρχει επόμενος οικονομικός 

φορέας που να υπέβαλε επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και συνεπώς η 

διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης όλων των προσφορών και την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης, 

με τροποποίηση των όρων της σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4412/16. 

 

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 του ν.4412/2016,  

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 

του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 

περίπτωση που απαιτείται, 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. 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». 

 

Ε) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  244/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  20.8.2020  
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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