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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               31.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  97/2021 

 

ΘΕΜΑ: Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής προς την με αριθμ. 544/21 απόφαση της ΑΕΠΠ, σύμφωνα 

με το άρθρο 367 παρ.3 του ν.4412/16, στα πλαίσια προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων».   

 

 

Σήμερα την 31η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 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 6254/24-3-2021 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) Αποστολίδου Μαρία  3) Γυμνόπουλος Κοσμάς  

4) Κατζικάς Γεώργιος  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος  6) Κουσίδης Γεώργιος 7) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου 

Κυριακή.  

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Μανωλόπουλος Βασίλης. 

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

κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Ιστορικό δημοπράτησης 

 

1. Με τις ακόλουθες αποφάσεις: α) την με αριθμ. 27/09-10-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007527555) β) την 

με αριθμό. 22/09-10-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007527831) και τις πολυετής αποφάσεις Ανάληψης 

υποχρέωσης α) την με αριθμ.110/06-10-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΑΣΝΟΞ3Ι-Δ0Τ) 

από το ΝΠΙΔ - ΚΔΕΔΑΜ (ΑΔΑΜ: 20REQ007524453) και β) την με αριθμ. 13/20-10-2020 Απόφαση από 

το ΝΠΔΔ – Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ (ΑΔΑΜ: 20REQ007507617) αποφασίστηκε η έγκριση της 

δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό από τα νομικά πρόσωπα 

του δήμου. 

Με τις με αριθμ 343-344/20 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΥΦΜΩΨΕ-ΙΡΖ, ΨΜΒ1ΩΨΕ-

45Φ) εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, η με αριθμ. 81/20 Μελέτη από την Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και καθορίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης ενώ με την με αριθμ.πρωτ. 192/16-10-20 Πολυετή Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 

αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό του δήμου.  
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2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 955.616,41€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 

% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 901.524,91€ ΦΠΑ : 54.091,49€) και υποδιαιρείται σε πέντε (5) 

τμήματα ήτοι: 

Τμήμα 1: Προμήθεια φυσικού αερίου για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, με εκτιμώμενη αξία 

447.574,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 422.239,82€,  ΦΠΑ: 

25.334,39€).  

Τμήμα 2: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), με 

εκτιμώμενη αξία 20.670,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

19.500,00€,  ΦΠΑ: 1.170,00€). 

Τμήμα 3: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ, με εκτιμώμενη 

αξία 37.155,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.052,52€,  ΦΠΑ: 

2.103,15€).  

Τμήμα 4: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με 

εκτιμώμενη αξία 236.853,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

223.446,89€,  ΦΠΑ: 13.406,81€).  

Τμήμα 5: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 

εκτιμώμενη αξία 213.362,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

201.285,68€,  ΦΠΑ: 12.077,14€). 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε 

«τμήματος».  

3. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 1732/20, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

21PROC007981082. 

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

ημερομηνία αποστολής 31-12-2020, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 20-667417-001 και αριθμό 

δημοσίευσης 2021/S 002-002388/05-01-21. 

4. Ο διαγωνισμός της με αριθμό 1732/20 διακήρυξης αναρτήθηκε 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 

104900. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 

08/02/21. 

5. Ωστόσο κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού κατατέθηκε η από 21-01-21 προδικαστική προσφυγή 

(ΓΑΚ ΑΕΠΠ 189/25-01-20) από την εταιρία με επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακρ.τίτλο ZeniΘGas&Light ζητώντας την 

ακύρωση της με αριθμ. 1732/20 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

6. Η ανωτέρω προσφυγή έγινε δεκτή σύμφωνα με την με αριθμ.544/23-03-21 απόφαση η οποία 

εκδόθηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ακυρώνοντας τους όρους 2.4.3.1 

(τρόπος υπολογισμού και υποβολής οικονομικών προσφορών) και 6.2 (παραλαβή υλικών) της 

προσβαλλόμενης διακήρυξης. 

 

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 το άρθρο 367 παρ.3 ήτοι «3. Οι αναθέτουσες 

αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ», 
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2. 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” 

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

στοιχεία”,  

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

5. 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» 

6. 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) 

7. 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 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 ήτοι: 

«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  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι   

 

Α)  Για την αποδοχή της με αριθμ. 544/21 απόφασης από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 

Β)  Για την ακύρωση της με αριθμ. αποφ.1732/20 διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την 

“Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων” . 

 

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

εισήγηση του  προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων 

 

Α)  Αποδέχεται την με αριθμ. 544/21 απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 

Β)   Εγκρίνει την ακύρωση της με αριθμ. αποφ.1732/20 διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την 

“Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων” . 

 

- Η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη «Πολίτες σε δράση για την ανατροπή» δηλώνει 

ΑΠΟΧΗ λόγω διαφωνίας με  διαδικασίες διεξαγωγής του συμβουλίου. 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  97/2021. 
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  1.4.2021  

         

      O Πρόεδρος  

 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 


