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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               8.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  66/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού 

πληροφορικής για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού σχολείου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», 

αριθμ.μελ.13/20. Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού. 

 

Σήμερα την 8η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της 

Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899)  Κ.Υ.Α., μετά από την 4617/4-3-2021 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2)Τσομπανοπούλου Μελίσα 3) Αποστολίδου Μαρία 4) 

Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) Κατζικάς Γεώργιος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Γρούγιος Ηλίας 2) Κουσίδης Γεώργιος 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 3) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου 

Κυριακή. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου 

ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Ιστορικό Δημοπράτησης 

 

Με την με αριθμ. 422/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Π9ΙΩΨΕ-ΝΓΓ) εγκρίθηκε η διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την ανάθεση της 

προμήθειας  «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού σχολείου του 

Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», αριθμ.μελ.13/20, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία 23.051,60€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.590,00€,  ΦΠΑ: 4.461,60€) ενώ την με αριθμ. πρωτ. 280/08-01-

21 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (αριθμ.39/21) (ΑΔΑ: 6ΚΧΛΩΨΕ-ΝΩ8) αποφασίστηκε η έγκριση της 

ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό. Στην συνέχεια, η με αριθμό 

διακήρυξη 1721/20, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007952469/29-12-20. 

Στις 11-01-21, ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, στην επιτροπή κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι 

υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριμένα από τις εξής εταιρίες  

1. RETHINK, Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία έρευνας, Διαχείρισης και Αξιοποίησης υγρών και 

στερεών αποβλήτων, Εμπορίας Ειδών Πληροφορικής και Ανακατασκευής και Εμπορίας Αναλωσίμων 

ΑΔΑ: Ψ057ΩΨΕ-ΣΥΩ



  

2 
 

Εκτυπωτών, με διακριτικό τίτλο «RETHINK Α.Ε.Β.Ε.», αριθμ.πρωτ. προσφ. 188/07-01-21 για τους 

πίνακες 1,2,4,5,7 και 11. 

2. BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακρ.τίτλ. «BYTE ΑΒΕΕ», 

αριθμ.πρωτ. προσφ. 261/08-01-21 για τους πίνακες 1,2 και 3. 

3. ΜΑΡΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αριθμ.πρωτ. προσφ. 312/11-01-21 για τους πίνακες 4,5,7,8,11 και 13. 

 

Σύμφωνα με το από 11/01/21 πρακτικό, η επιτροπή μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής τους 

προσφοράς η οποία ήταν η ακόλουθη: 

Α/Α 

Είδος 

Προμηθευτές 

 RETHINK AEBE BYTE ABEE ΜΑΡΚΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

1. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) 8.400,00 7.140,00 - 

2. ΟΘΟΝΗ Η/Υ (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 1.482,48 1.140,00 - 

3. LAPTOP (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) - 2.130,00 - 

4. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 4) 
572,40 - 727,50 

5. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 

5) 
720,00 - 776,00 

6. ΦΟΡΗΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ (RACK) (ΠΙΝΑΚΑΣ 6) - - - 

7. ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 7) 800,00 - 776,00 

8. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3D (ΠΙΝΑΚΑΣ 8) - - 776,00 

9. ΣΑΡΩΤΗΣ 3D (ΠΙΝΑΚΑΣ 9) - - - 

10. ROUTER (ΠΙΝΑΚΑΣ 10) - - - 

11. ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) (ΠΙΝΑΚΑΣ 11) 575,78 - 582,00 

12. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΑΖ (ΠΙΝΑΚΑΣ 12) - - - 

13. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 13) 63,00 - 77,60 

14. PROJECTOR (ΠΙΝΑΚΑΣ 14) - - - 

 

Με βάση τα παραπάνω, εκδόθηκε η με αριθμ.36/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

ΩΜ8ΩΩΨΕ-7ΥΕ), ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής, σύμφωνα με την οποία οι συμμετέχουσες 

εταιρίες ορίσθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι ως εξής: 

- για τους πίνακες 1,2 και 3,  στην εταιρία BYTE ΑΒΕΕ, ΑΦΜ 094265075 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών  με διεύθυνση 

Καλλιρρόης 98 & Τριβόλη, 11741 Αθήνα  και τηλέφωνο 2310864747, συνολικής αξίας 10.410,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 12.908,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

- για τους πίνακες 4,5,11 και 13,  στην εταιρία RETHINK ΑΒΕΕ, ΑΦΜ 999125269 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης  με 

διεύθυνση 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Θέρμης, 57001  και τηλέφωνο 2310472985, συνολικής αξίας 1.931,18€ 

πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 2.394,66€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

για τους πίνακες 7 και 8,  στον Μάρκο Αλέξανδρο, ΑΦΜ 140626934 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης  με 

διεύθυνση Καμπάνιας 1, 57300 Χαλάστρα  και τηλέφωνο 2311244146, συνολικής αξίας 1.552,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 1.924,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι 

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

προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη πρόσκληση στις ανωτέρω  εταιρίες προκειμένου 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 1721/20 διακήρυξη, ως 
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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. 

Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο 

πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή συνέταξε το από 03-03-21 

πρακτικό σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για οριστικούς αναδόχους: 1) για τους πίνακες 1,2 και 3, την 

εταιρία BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2) για τους πίνακες 4,5,11 

και 13,  την εταιρία RETHINK ΑΒΕΕ, 3) για τους πίνακες 7 και 8,  τον Μάρκο Αλέξανδρο, δεδομένου ότι τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την με αριθμό 1721/20 διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 

Έχοντας υπόψη: 

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 τις τροποποιήσεις αυτού 

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) «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 

4. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

6. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 

και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 

του Ν.4412/16 

7.  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” 

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

στοιχεία”, 

9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

10. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

11. 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» 

 

Β) Των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής: 

1. Την με αριθμ. 13/20 μελέτη από το Αυτοτελές Τμήμα Πρασίνου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής, γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΑΔΑΜ: 

20REQ007868067) 

2. Την με αριθμ. 39/08-01-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΚΧΛΩΨΕ-ΝΩ8) 

3. Την 422/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Π9ΙΩΨΕ-ΝΓΓ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

4. Την με αριθμ.1721/20 διακήρυξη του διαγωνισμού 
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5. Το από 11/01/21 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών. 

6. Την με αριθμ.36/09-02-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜ8ΩΨΕ-7ΥΕ) αναφορικά με 

την προσωρινή κατακύρωση της ανάθεσης  

7. Τις με αριθμ. 3489/18-02-21, 3490/18-02-21 και 3491/18-02-21 προσκλήσεις για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης 

8. Τους με αριθμό πρωτ. 4062/25-02-21, 3592/19-02-21, 3679/22-02-21 και 3910/24-02-21 φακέλους με 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  

9. Το από 03-03-21 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αναφορικά με την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

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  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

 

Α)  Για την αποδοχή και έγκριση του από 03-03-21  πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

Β) Την Οριστική Κατακύρωση για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 

για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού σχολείου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», αριθμ.μελ.13/20, 

ως εξής: 

- για τους πίνακες 1,2 και 3,  στην εταιρία BYTE ΑΒΕΕ, ΑΦΜ 094265075 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών  με 

διεύθυνση Καλλιρρόης 98 & Τριβόλη, 11741 Αθήνα  και τηλέφωνο 2310864747, συνολικής αξίας 

10.410,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 12.908,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. 

-για τους πίνακες 4,5,11 και 13,  στην εταιρία RETHINK ΑΒΕΕ, ΑΦΜ 999125269 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης  

με διεύθυνση 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Θέρμης, 57001  και τηλέφωνο 2310472985, συνολικής αξίας 

1.931,18€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 2.394,66€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  

-για τους πίνακες 7 και 8,  στον Μάρκο Αλέξανδρο, ΑΦΜ 140626934 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης  

με διεύθυνση Καμπάνιας 1, 57300 Χαλάστρα  και τηλέφωνο 2311244146, συνολικής αξίας 

1.552,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 1.924,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

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

την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 

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

του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί των καταμετρούμενων) 

 

Α)  Αποδέχεται και εγκρίνει το από 03-03-21  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

 

Β)  Εγκρίνει την Οριστική Κατακύρωση για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού 

πληροφορικής για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού σχολείου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», 

αριθμ.μελ.13/20, ως εξής: 

- για τους πίνακες 1,2 και 3,  στην εταιρία BYTE ΑΒΕΕ, ΑΦΜ 094265075 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών  με 

διεύθυνση Καλλιρρόης 98 & Τριβόλη, 11741 Αθήνα  και τηλέφωνο 2310864747, συνολικής αξίας 

10.410,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 12.908,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. 

-για τους πίνακες 4,5,11 και 13,  στην εταιρία RETHINK ΑΒΕΕ, ΑΦΜ 999125269 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης  

με διεύθυνση 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Θέρμης, 57001  και τηλέφωνο 2310472985, συνολικής αξίας 

1.931,18€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 2.394,66€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  

-για τους πίνακες 7 και 8,  στον Μάρκο Αλέξανδρο, ΑΦΜ 140626934 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης  

με διεύθυνση Καμπάνιας 1, 57300 Χαλάστρα  και τηλέφωνο 2311244146, συνολικής αξίας 

1.552,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 1.924,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
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δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με 

την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 

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) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης 

 

Σχετικά άρθρα 3.3  και 3.4 της με αριθμό 1721/20 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

- Η Τσομπανοπούλου Μελίσα, εκπροσωπώντας την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – 

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  66/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  9.3.2021  

         

 

        O Πρόεδρος  

                   

               

             Καζαντζίδης Γεώργιος 
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