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Θέµα: 
 
Ματαίωση του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για 
συντηρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε πάρκα, οδούς και κτίρια του ∆ήµου». 
Επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 18ην του µήνα 
Φεβρουαρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 9ην π.µ. 

συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 1757/14-2-
2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10). 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 
9 µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Αβραµίδης Κυριάκος, πρόεδρος β) Καρράς Ευστράτιος, µέλος γ) Μπουντούρη 
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε)  Σάββα Αικατερίνη, µέλος στ) 
Αγοραστός Κων/νος, µέλος ζ) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος  
 
Απόντες: Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος γ) Σιώπης Κων/νος.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  των 
µελών τα εξής : 
 
Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις  
1. Του άρθρου 1, εδαφ. 19 παραγρ.5 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
αναφορικά µε την συνένωση των δήµων Αµπελοκήπων, Μενεµένης. 

2.  Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3.  Του άρθρου 13 παρ.3 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός 

προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης- ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185Β) όπου 
ορίζεται: « Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού» 

4. Του άρθρου 20 ως άνω νόµου σύµφωνα µε τις οποίες: «Για την αξιολόγηση των 
προσφορών λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: α. Όταν για την 
τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι µόνο η χαµηλότερη τιµή: η συµφωνία 
της προσφοράς……-ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.» 

Β) Το από 10/02/11 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και Γνωµοδότησης 
Γ) Επίσης λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του διαγωνισµού. Αναλυτικότερα: 

1. Στις 15-07-10 µε την µε αριθµ.1023 απόφαση ∆ηµάρχου αποφασίζεται η 
διενέργεια πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 



τιµή, για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντηρήσεις 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε πάρκα, οδούς και κτίρια του ∆ήµου», 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 44.906,49€. Σηµειώνεται, ότι η τεχνική 
έκθεση συντάχθηκε µε ηµεροµηνία 20/01/10. 

2. Στις 20-07-10 εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της 
διακήρυξης µε την 277/10 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 

3. Στις 17/08/10  διενεργήθηκε ο διαγωνισµός για την συγκεκριµένη προµήθεια, 
ύστερα από την δηµοσίευση του σε δύο εφηµερίδες («Αγγελιοφόρο της 
Κυριακής» και «Θεσσαλονίκη»), όπου προσήλθαν δύο υποψήφιοι 
ανάδοχοι.  

4. Με το 17-08-10 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορούσε τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
απορρίπτει την προσφορά της εταιρίας «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ» 
δεδοµένου ότι το πιστοποιητικό του επιµελητηρίου που κατέθεσε δεν ήταν 
σύµφωνο µε τα απαιτούµενα της διακήρυξης. 

5. Στις 17/08/10 κατατέθηκε ένσταση από την ανωτέρω εταιρία µε αριθµό 
πρωτοκ.8623/10 κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµών, µε αποτέλεσµα την µε αριθµ.αποφ. 297/30-08-10 της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής που έκανε δεκτή την ένσταση.  

6. Στην συνέχεια, στις 08/09/10 η δεύτερη εταιρία «ΚΑΣΑΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ» έκανε 
ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης στον Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας σύµφωνα µε το άρθρο 150 του Ν.3463/06 «Κύρωση του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

7. Στις 20/09/10 η υπηρεσία βασιζόµενη στο άρθρο 15 παραγρ.1 εδάφιο β της 
Υπ.Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) «η ύπαρξη ένστασης δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού», προχώρησε στον έλεγχο των 
τεχνικών προσφορών και των δύο υποψήφιων ανάδοχων και µε το από 
20/09/10 πρακτικό η Επιτροπή Αξιολόγησης έκανε δεκτές και τις δύο 
εταιρείες. 

8. Με το µε αριθµό πρωτοκ.9769/21.09.10 έγγραφο της η υπηρεσία ενηµερώνει 
και τις δύο εταιρείες για το ανωτέρω πρακτικό και τους καλεί για την 
δηµόσια αποσφράγιση των προσφορών τους. 

9. Ωστόσο, στις 22/09/10 κατατέθηκε ένσταση µε αριθµ.πρωτ.9788/10 από την 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΣΑΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ» κατά του από 20/09/10 
πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και γνωµοδότησης ζητώντας την 
ακύρωση του παραπάνω πρακτικού και την αναστολή της διαδικασίας 
του διαγωνισµού µέχρι την κοινοποίηση της απόφασης από τον Γενικό 
Γραµµατέα της Περιφέρειας. 

10. Η ένσταση αυτή εξετάστηκε από την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή στις 01-10-10 
η οποία µε την µε αριθµ. 329/10 απόφαση της ζήτησε την αναβολή της 
συζήτησης του θέµατος περιµένοντας την γνωµοδότηση του νοµικού 
συµβούλου του ∆ήµου. Στην συνέχεια η υπηρεσία µε το υπ’ αριθµό 
πρωτοκόλλου 10446/11-10-10 έγγραφο της προς τον δικηγόρο του ∆ήµου 
ζητεί την δική του γνωµοδότηση επί του θέµατος. 

11.  Στις 25-10-10 κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία µε αριθµ.πρωτοκ.10990 η 
Απόφαση από την Γενική Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
µε αριθµ.πρωτ.25469+25395/08-10-10, µε την οποία έγινε δεκτή την 
προσφυγή της εταιρείας «ΚΑΣΑΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ», ακυρώνοντας την 297/30-
08-10 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε την αιτιολογία ότι το 
κατατεθέν από την εταιρία «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ» πιστοποιητικό 
της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., στο οποίο αναφέρεται ότι ασκεί το επάγγελµα του 



µηχανικού, δεν είναι το προσήκον, δεδοµένου ότι ο διαγωνισµός αφορά 
προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού µε την εµπορία των οποίων δεν 
προκύπτει από το εν λόγω πιστοποιητικό ότι ασχολείται η εν λόγω 
εταιρεία. 

12. Ωστόσο, η θιγόµενη εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ» ενηµέρωσε την υπηρεσία για την πρόθεση της να 
προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης στην Ειδική Επιτροπή σύµφωνα 
µε το άρθρο 151 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» εντός προθεσµίας ενός µηνός από την έκδοση της 
απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής (έγγραφο 
της υπηρεσίας προς την εταιρεία «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ» µε αριθµό 
πρωτοκόλλου 11193/04-11-10). 

13. Στις 12/11/10 µε την µε αριθµ.352/10 απόφαση της η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή αποφάσισε την µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψη 
του µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

14. Ωστόσο, ύστερα από την µε αριθµ.32694/01-12-10 προσφυγή της εταιρείας 
«ΚΑΣΑΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ», κατά της ανωτέρω απόφασης µαταίωσης, η Γενική 
Γραµµατέας µε την µε αριθµ.πρωτ.32694+31978/16-12-10 και την 
κοινοποίηση στην υπηρεσία του δήµου µε αριθµ.πρωτ.12715/23-12-10) 
έκανε δεκτή την ένσταση ακυρώνοντας την υπ’ αριθµ.352/10 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε αιτιολογία ότι το επικαλούµενο άρθρο 13 
παρ.3 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης δεν έχει εφαρµοστεί διότι 
δεν ζητήθηκε παράταση και η επίκληση του Ν.3852/10 δεν αποτελεί 
νόµιµο αιτιολογικό έρεισµα δεδοµένου ότι ο νόµος αυτός είχε ψηφιστεί και 
δηµοσιευθεί κατά τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας και οι επικαλούµενες 
πρόσθετες ανάγκες ήταν ήδη γνωστές. 

Συνοψίζοντας, λαµβάνοντας υπόψη ότι : 
Α) Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της µε αριθµ. 1060/10 διακήρυξης, ως χρόνος ισχύος των 
προσφορών είχε ορισθεί το χρονικό διάστηµα των εξήντα (60) ηµερών από την 
επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι 17-08-10 και το γεγονός ότι οι 
προσφορές και µε την επιπλέον παράταση των εξήντα ηµερών που θα µπορούσε να 
ζητήσει η υπηρεσία ήτοι 17/12/10 θα είχαν λήξει πιο µπροστά από τις αποφάσεις από 
την Γενική Γραµµατέα Π.Κ.Μ  και της Ειδικής Επιτροπής. Γεγονός που αποδεικνύεται 
από τα εξής: 

1. Με το µε αριθµ. 9769/21.09.10 έγγραφο της η υπηρεσία καλεί και τις δύο 
εταιρείες για την δηµόσια αποσφράγιση των προσφορών τους. Ωστόσο, 
στις 22/09/10 κατατέθηκε ένσταση µε αριθµ.πρωτ.9788/10 από την εταιρεία 
µε την επωνυµία «ΚΑΣΑΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ» ζητώντας την αναστολή της 
διαδικασίας του διαγωνισµού µέχρι την κοινοποίηση της απόφασης από 
τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας 

2. Στις 25-10-10 κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία µε αριθµ.πρωτοκ.10990 η 
Απόφαση από την Γενική Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
µε αριθµ.πρωτ.25469+25395/08-10-10, µε την οποία έγινε δεκτή την 
προσφυγή της εταιρείας «ΚΑΣΑΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ», ακυρώνοντας την 297/30-
08-10 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 

3. Στις 04/11/10 η θιγόµενη εταιρία «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ» ενηµέρωσε ότι 
θα προσφύγει στην Ειδική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν.3463/06, 
προσφυγή που υποβλήθηκε στις 02-12-10 µε αριθµ.πρωτ.232 εξετάστηκε και 
κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία µε αριθµ.πρωτ. 22/03-01-11. 



4. Η Γενική Γραµµατέας µε την µε αριθµ.πρωτ.32694+31978/16-12-10 και την 
κοινοποίηση στην υπηρεσία του δήµου µε αριθµ.πρωτ.12715/23-12-10) έκανε 
δεκτή την ένσταση της εταιρίας «ΚΑΣΑΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ» ακυρώνοντας την υπ’ 
αριθµ.352/10 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής σχετικά µε την µαταίωση 
του διαγωνισµού. 

Πρόθεση της υπηρεσίας ήταν να περιµένει να τελεσφορήσουν οι διαδικασίες, αποφάσεις  
των προσφυγών, ύστερα και από τα αιτήµατα των υποψήφιων αναδόχων, προκειµένου 
να υπάρχουν δύο υποψήφιοι, επαρκής ανταγωνισµός για την διεξαγωγή του 
διαγωνισµού . 
 
Β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, εδαφ. 19 παραγρ.5 του Ν.3852/10 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», ο ∆ήµος Αµπελοκήπων από 01/01/2011 έχει συνενωθεί µε τον ∆ήµο 
Μενεµένης µε έδρα τους Αµπελόκηπους, γεγονός που έχει επηρεάσει και τις ανάγκες 
του νέου δήµου για ηλεκτρολογικό υλικό (είδη, ποσότητες). 
 

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  
 
 1)    Να µαταιώσει τον πρόχειρο διαγωνισµό για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

για συντηρήσεις 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε πάρκα, οδούς και κτίρια του ∆ήµου»  

2)  Να εγκρίνει την επανάληψή του µε τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την 
εισήγηση του προέδρου, τις προαναφερόµενες διατάξεις και τα στοιχεία της εισήγησης   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                              Οµόφωνα  
Α). Εγκρίνει την µαταίωση του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για συντηρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε πάρκα, 
οδούς και κτίρια του ∆ήµου»(σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα στην αναλυτική εισήγηση της 
υπηρεσίας).   
Β). Εγκρίνει την επανάληψή του ανωτέρω διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών. 
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  
 
                                 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 6/2011 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                             Τα Μέλη 
 
                                                    Αµπελόκηποι  21 – 2 - 2011 
Αβραµίδης Κυριάκος                                                  
                                                      Ακριβές Απόσπασµα  
 

         Ο Ειδικός Γραµµατέας                      Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
          Ε. Κουκουλιώτης                             Καζαντζίδης Γεώργιος  



 
 
 


