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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               23.9.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  289/2020 

 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση μέρους της με αριθμ.241/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον φορέα 

υλοποίησης της ανάθεσης για το τμήμα 2: Γάλα για τις Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας) λόγω 

πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-08-20 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. 
 
 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 17008/18-

09-2020 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) Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

Απόντες: 1) Ράπτου Όλγα  (μέλος).  

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  

 

Έχοντας υπόψιν: 

Α) Το Ιστορικό δημοπράτησης της ανάθεσης για την Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & 

ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του 

προσώπων και ειδικότερα για το Τμήμα 2: Γάλα για τις Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας), 

εκτιμώμενης αξίας 19.360,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 21.876,80€ με ΦΠΑ. 

Ειδικότερα: 

1. Στις 08-05-20 εκδόθηκε η μελέτη για την Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών 

τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη 

αξία 457.736,03€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 404.971,10€ ΦΠΑ : 

52.764,93€) 

Η ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13), αφορούσε την 

προμήθεια ειδών εκτός από τον δήμο και για τα νομικά του πρόσωπα ήτοι: 

-  Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης 

-  Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης 

-  ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ 
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-  ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

Στην σχετική μελέτη οι Σχολικές Επιτροπές ζήτησαν με τις α) την με αριθμ. 06/15-05-20 του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) την με αριθμό. 09/15-

05-20 του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την κάλυψη της προμήθειας γάλακτος για τις καθαρίστριες τις ακόλουθες ποσότητες: 

 

Α/Α Είδος Μ.Μ Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο 

ΦΠΑ 
13% 

Γενικό 
Σύνολο 

Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

1. Γάλα 1 λίτρου τμχ 12.320 1,00 12.320,00€ 1.601,60€ 13.921,60€ 

Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

1. Γάλα 1 λίτρου τμχ 7.040 1,00 7.040,00€ 915,20€ 7.955,20€ 

Γενικό Σύνολο 19.360,00€ 2.516,80€ 21.876,80€ 

 

2. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξη 766/20, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC006834853/09-06-20. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είχε  δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

ημερομηνία αποστολής 03-06-20, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 20-269911-001 και αριθμό δημοσίευσης 

2020/S 108-261450/05-06-20. 

3. Με την ολοκλήρωση της  διαγωνιστικής διαδικασίας, εκδόθηκαν: 

α) η με αριθμ.204/16-07-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΨ72ΩΨΕ-Σ1Ψ) σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκαν τα από 10-07-20 και 16-07-20 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και η εταιρία 

με επωνυμία ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΚΕ, διακρ.τίτλος «ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ» ΑΦΜ 081840386, Δ.Ο.Υ Κιλκίς, 

διεύθυνση ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61200, Κιλκίς ορίσθηκε ως προσωρινός ανάδοχος, για το Τμήμα 2: Γάλα για 

τις Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας) συνολικής αξίας 13.745,60€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 15.532,53€ συμπ/νου ΦΠΑ και  

β) η με αριθμ.241/19-08-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΣ8ΩΨΕ-227), ύστερα από την από 

11-08-20 γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω εταιρία 

ορίσθηκε ως οριστικός ανάδοχος. 

 

Β) Τις αλλαγές που προήλθαν στην νομοθεσία ως προς τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και ειδικότερα ως 

προς τον αρμόδιο φορέα για την κατάρτιση των συμβάσεων πρόσληψης του προσωπικού, την απαιτούμενη 

σχετική διαδικασία και τον αριθμό των υπαλλήλων που θα μπορούσε ο κάθε δήμος να προσλάβει. 

Αναλυτικότερα: 

1) Την παρ.1 του άρθρου 34 του ν.4713/20 (ΦΕΚ 147 Α/29-7-2020): «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», 

αναφορικά με την ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων 

ήτοι: 

1. Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α' 138) αντικαθίσταται ως εξής: 

«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των 

σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους 

οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ' αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 

280). Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 

των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α' 50) και δεν υπάγονται στις 

διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28), αποκλείεται δε, η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 

1 του άρθρου δεύτερου του 4528/2018 (Α' 50) εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της παρούσης. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της 
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σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την 

εφαρμογή της παρούσας.» 

2) Το άρθρο 1 της υπ’ 50175/07-08-20 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την 

πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Β’ 3324), ΦΕΚ 3485/Τεύχος Β/22-08-20, 

Άρθρο 1: Αρμοδιότητα Κατανομή θέσεων 

1. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διενεργείται μέσω των οικείων δήμων, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της 

ΠΥΣ 33/ 2006, βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο. Με την ως άνω εγκριτική απόφαση της 

Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 καθορίζονται οι θέσεις ή/και ανθρωποώρες ανά Δήμο, αφού ληφθεί υπόψη το 

προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή 

έργου και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού. 

2. Το προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος και ωραρίου ανάλογου με τις ανάγκες του κάθε 

φορέα. 

3) Το πέμπτο άρθρο της από 22 Αυγούστου Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ-161/Τεύχος Α/22-8-20) 

με το οποίο προστίθενται οι παρ.3 και 4 στο άρθρο 34 του ν.4713/2020 (Α 147) ήτοι: 

«3. Η δαπάνη που προκύπτει από τις συμβάσεις του άρθρου αυτού, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης 

Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280), καλύπτεται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού ή από 

ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικά για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους δήμους 

αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης ή η καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που 

προκαλείται από την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων 

από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων. 

4. Έως την πρόσληψη του προσωπικού κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι δήμοι καλύπτουν τις ανάγκες 

καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α1 76)» 

4) Την υπ’ 51938/18-08-20 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3447/Τεύχος Β/18-08-20) και την 52878/22-08-20 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3485/Τεύχος Β/22-08-20) με τις οποίες τροποποιήθηκε η 

υπ’αριθμ.50175/07-08-20 Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους 

Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Β’ 3324), ΦΕΚ 3485/Τεύχος Β/22-08-20, 

5) Η με αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-08-20 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της 

αριθμ.33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α’) η οποία 

κοινοποιήθηκε με το με αριθμ.πρωτ. 52360/19-08-20 έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών στον δήμο μας 

(αριθμ.πρωτ.14389/20-08-20) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη 44 ατόμων με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης (διάρκειας τριών (3) 

ωρών ημερησίως), για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για τον δήμο μας. 

Γ) Το γεγονός ότι η τροποποίηση της σύμβασης ως προς τον φορέα υλοποίησης της σύμβασης για το τμήμα 2 ήτοι 

από τα ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης  

α) προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 

δεδομένου ότι η μελέτη και η διακήρυξη της ανάθεσης εκδόθηκαν σε ημερομηνίες προγενέστερες ήτοι 08-05-20 

και 09-06-20 από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και την κοινοποίηση αυτής ήτοι 19-

08-2020,  σύμφωνα με την οποία για τον δήμο και όχι τις  Σχολικές Επιτροπές εγκρίθηκε η πρόσληψη 44 

ατόμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και  
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β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ούτε επιφέρει αύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου. Επιπλέον, ο δήμος σύμφωνα με την με αριθμ.241/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα 

υπογράψει σύμβαση για το τμήμα 1 για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικού του δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης με την ίδια εταιρία ήτοι την εταιρία με επωνυμία ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ. 

 

Δ) Τις με αριθμ.πρωτ. 8567-68-69-70-71/15-05-20, 8564-65-66/20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

ΩΘΩ0ΩΨΕ-ΨΨΙ, 94Η0ΩΨΕ-ΓΜΟ, Ω9ΚΔΩΨΕ-ΗΘΗ, ΨΡΛΑΩΨΕ-ΡΨΤ, 66ΞΘΩΨΕ-Φ5Β, ΨΕΗ6ΩΨΕ-Μ6Ζ, 6ΥΥΩΩΨΕ-

2ΑΑ, Ψ843ΩΨΕ-Σ6Ζ,) από το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης σύμφωνα με τις οποίες η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 10.6063, 15.6063, 20.6063, 30.6063, 35.6063, 15.6481.02, 00.6434.01 και 

15.6472.05 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Φορέα και με τις οποίες αποφασίστηκε η έγκριση της 

δαπάνης και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων και καταχωρήθηκαν στο 

ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20REQ006714972, 20REQ006714931, 20REQ006714881, 20REQ006714828, 

20REQ006714656, 20REQ006714573, 20REQ00 6714408, 20REQ006714630) 

 

Ε) Το γεγονός ότι για την κάλυψη της δαπάνης αυτής, σύμφωνα με προφορική ενημέρωση που έχουμε από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, θα χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις από τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών, 

και συγκεκριμένα από την τέταρτη δόση αυτών, από την οποία, όταν εκδοθεί η σχετική Απόφαση Κατανομής της, 

ένα τμήμα αυτής, με εντολή του ΥΠΕΣ, θα παρακρατηθεί από τους Δήμους για να καλυφθεί η δαπάνη αυτή. 

 

και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, 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. […]» 

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) Να τροποποιήσει μέρος της απόφασης με αριθμ.241/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  

 

β) Να εγκρίνει την αλλαγή ως προς τον φορέα υλοποίησης της ανάθεσης για το τμήμα 2: Γάλα για τις Σχολικές 

Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας) και ο δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης να προχωρήσει στην 

συμβασιοποίηση με τον οριστικό ανάδοχο σύμφωνα με την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού,  λόγω 

πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού από τον Δήμο και όχι από τις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με την με 

αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-08-20 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. 

 

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

προέδρου 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση μέρους της με αριθμ. 241/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  
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Β) Εγκρίνει την αλλαγή ως προς τον φορέα υλοποίησης της ανάθεσης για το τμήμα 2: Γάλα για τις Σχολικές 

Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας) και ο δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης να προχωρήσει στην 

συμβασιοποίηση με τον οριστικό ανάδοχο σύμφωνα με την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού,  λόγω 

πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού από τον Δήμο και όχι από τις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με την με 

αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-08-20 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. 

 

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 

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, 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». 

 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  289/2020. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  24.9.2020  

         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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