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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               12.4.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  114/2021 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών “Ενίσχυσης οικολογικής 

συνείδησης και προώθησης περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης». 

Οριστική κατακύρωση  αποτελέσματος διαγωνισμού. 

 

Σήμερα την 12η του μήνα Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 7218/8-4-2021 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 

(Αναπλ. Μέλος) 4) Κατζικάς Γεώργιος  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος  6) Κουσίδης Γεώργιος 7) Καράς 

Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο 

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με την μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτησή 

του ως έκτακτο.  

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

1. Η ανάθεση αφορά την Πράξη “Ενίσχυσης οικολογικής συνείδησης και προώθησης περιβαλλοντικού 

εθελοντισμού στον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης το οποίο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. 5762/19-

10-18 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό 

MIS 5030630. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 167.276,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 134.900,00€,  ΦΠΑ: 32.376,00€).  

Έπειτα, με βάση την με αριθμό πρωτ. 3724/25-06-19 απόφαση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί διατύπωσης θετικής γνώμης για την δημοπράτηση του έργου, 

εκδόθηκε η με αριθμ. 132/27-06-19 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΚΔΝΩΨΕ-5ΟΖ) με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης 

ενώ με αριθμ.πρωτ. 5937/29-03-19 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7Ζ14ΩΨΕ-ΡΦΥ), 
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αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό του δήμου.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 1227/19, η οποία, δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

19PROC005181613/27-06-19. 

2. Ο διαγωνισμός της με αριθμό 1227/19 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 

76387. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 15-07-

19, κατά συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 19-07-19 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 19-07-19
 
η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου 

«Δικαιολογητικά- Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στην καταχώρηση όσων υπέβαλαν 

προσφορές καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών στο σχετικό πρακτικό 

αποσφράγισης προσφορών. Οι προσφορές που είχαν κατατεθεί και λάβει από το σύστημα, τους 

παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος ήταν οι ακόλουθες: 

Α/Α Προμηθευτές Ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφοράς 

Αριθμός 

προσφοράς 

1. NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 

15/07/2019 14:31:36 144318 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 15/07/2019 13:17:03 144633 

 

4. Στην συνέχεια, σύμφωνα με τα από 12-09-19 και 23-09-19 πρακτικά, η επιτροπή α) απέρριψε την 

προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν ήταν σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου 2.4.3.1 

της διακήρυξης και ειδικότερα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν ήταν σύμφωνη με το άρθρο 72 

του ν.4412/16  και β) απέρριψε την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία NEXT 

COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ δεδομένου ότι τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τους δεν ήταν σύμφωνα με τα 

ζητούμενα του άρθρου 2.4.3 της διακήρυξης . 

Τα ανωτέρω πρακτικά εγκρίθηκαν με την με αριθμ.191/27-09-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: ΩΗΣΔΩΨΕ-5Ω1) η οποία κοινοποιήθηκε μέσω της «επικοινωνίας» του διαγωνισμού στον 

διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ στις 30-09-19 στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς. 

5. Κατά της ανωτέρω απόφασης ζητώντας την ακύρωση της, κατατέθηκαν οι ακόλουθες προδικαστικές 

προσφυγές: 

α) η από 09-10-19 με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1227/10-10-19, από την από την ένωση οικονομικών φορέων “ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με διακρ.τίτλο CONSORTIS ΚΑΙ “COLIBRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και 

β) η από 10-10-19 με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1237/11-10-19 από την εταιρία με επωνυμία NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ με 

διακρ.τίτλο “NEXT COM AE”  

Η ΑΕΠΠ με την με αριθμ.1327 & 1328 απόφασης έκανε δεκτές τις ανωτέρω προσφυγές και η Οικονομική 

Επιτροπή, μετά το από 03-12-19 πρακτικό της επιτροπής, με την με αριθμ. 267/19 απόφασης (ΑΔΑ: 

ΩΜΧΞΩΨΕ-4ΜΖ) της έκανε αποδεκτές για την συνέχιση του διαγωνισμού ήτοι αποσφράγιση οικονομικών 

προσφορών τις ανωτέρω προσφορές. 
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6. Στις 06-12-19, ύστερα από την από 12-12-19 ειδική πρόσκληση προς τους προσφέροντες, η επιτροπή 

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών οι οποίες ήταν οι 

ακόλουθες: 

Α/Α Προμηθευτές Οικονομική Προσφορά 

  Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

1. NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 

100.500,00€ 124.620,00€ 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 118.595,00€ 147.057,80€ 

 

Με την με αριθμ.282/18-12-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙΜ7ΩΨΕ-001) εγκρίθηκε το 

από 06-12-19 πρακτικό και ορίσθηκε η εταιρία NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ως προσωρινός ανάδοχος. Τα ανωτέρω 

έγγραφα κοινοποιήθηκαν μέσω της «επικοινωνίας» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 23-12-19 στους 

συμμετέχοντες. 

7. Σε συνέχεια της απόφασης κατακύρωσης, απεστάλη, στην εταιρία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η με αριθμ. 

πρωτ.649/13-01-20 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. 1227/19 

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. 

8. Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή συνέταξε το από 23-01-20 

πρακτικό σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για την απόρριψη της προσφοράς η οποία κατατέθηκε NEXT 

COM ΑΕ δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 2.2.9.2 της με αριθμ.1227/19 διακήρυξης του διαγωνισμού και ειδικότερα α) η ασφαλιστική 

ενημερότητα για τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και 

β) δεν κατατέθηκαν τα έγγραφα για την απόδειξη της εμπειρίας για ένα μέλος της Ομάδας Έργου της 

ανάθεσης. 

Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με την 043/12-02-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

ΩΘΧΕΩΨΕ-ΝΧ4) η οποία κοινοποιήθηκε μέσω της «επικοινωνίας» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 17-

02-20 στους συμμετέχοντες. 

9. Κατά της απόφασης αυτής κατατέθηκε η από 27-02-20 Προδικαστική Προσφυγή (ΓΑΚ 249/28-02-20) 

από την εταιρία με επωνυμία NEXT COM AE ζητώντας την ανάκληση της. Η ΑΕΠΠ με την με αριθμ. 461/20 

απόφαση τηςδεν έκανε αποδεκτή την ανωτέρω προσφυγή. 

10. Στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 372 του ν.4412/16, η εταιρία NEXT COM AE κατέθεσε την από 

04-05-20 Αίτηση Αναστολής, με αριθμό καταχώρησης ΑΝΜ49/04-05-20 στο Διοικητικό Εφετείο 

Θεσσαλονίκης η οποία έγινε αποδεκτή με την με αριθμ. Ν64/09-06-20 από του Δικαστηρίου. 

Με βάσει τα ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 372 του ν.4412/16, κατατέθηκε η από 15-

06-20 Αίτηση Ακυρώσεως  από την εταιρία NEXT COM AE κατά της με αριθμό 461/2020 απόφασης του 2
ου

 

Κλιμακίου της ΑΕΠΠ και κατά της με αριθμ.043/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. 

 Ωστόσο, σύμφωνα με την με αριθμ.405/14-12-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής( ΑΔΑ: 

ΩΓΘΔΩΨΕ-ΤΘ9) η εταιρία με επωνυμία NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ αποκλείσθηκε από την διαδικασία του διαγωνισμού 

δεδομένου ότι δεν κατέθεσε εκπρόθεσμα δήλωση αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς της 

καθώς και την παράταση της εγγυητικής επιστολής της, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4412/16. 

11. Σε συνέχεια της απόφασης κατακύρωσης, απεστάλη, στην ανάδοχο εταιρία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η με 

αριθμ. πρωτ.1832/01-02-21 ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν τα πρωτότυπα 
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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. 1227/19 

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. 

12. Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο 

πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

13. Μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή συνέταξε το 

από 19-02-21 πρακτικό σύμφωνα με το οποίο προτείνει την οριστική κατακύρωση στην ανωτέρω εταιρία 

δεδομένου ότι κατέθεσαν τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της 

με αριθμ.1877/19 διακήρυξης του διαγωνισμού,  

 

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)»  

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 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” 

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

στοιχεία”,  

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

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». 

 

Β) Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 

1. Την με αριθμ.5762/19-10-18 απόφαση ένταξης της Πράξης στο Ε.Π από την ΕΥΔ Ε.Π. Π.Κ.Μ 

2. Την με αριθμό 289/05-11-18 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω8ΗΡΩΨΕ-2ΙΠ) περί αποδοχή 

της απόφασης ένταξης 

3. Την με αριθμ.πρωτ.5937/19 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7Ζ14ΩΨΕ-ΡΦΥ) 

4. Την με αριθμ.771/19 διακήρυξη του 1
ου

 διαγωνισμού 

5. Την με αριθμ.107/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΗΥΗΩΨΕ-137) αναφορικά με την 

ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

6. Την με αριθμό πρωτ. 3724/25-06-19 απόφαση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας περί διατύπωσης θετικής γνώμης για την δημοπράτηση του έργου 

7. Την 132/27-06-19 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΚΔΝΩΨΕ-5ΟΖ) με την οποία εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 
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8. Την με αριθμό 1227/19 διακήρυξη του διαγωνισμού 

9. Την με αριθμ.191/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ((ΑΔΑ: ΩΗΣΔΩΨΕ-5Ω1) αναφορικά με την 

ματαίωση του διαγωνισμού 

10. Την με αριθμ.1327, 1328/19 απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

11. Την με αριθμ.267/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΧΞΩΨΕ-4ΜΖ) 

12. Την με αριθμ.282/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙΜ7ΩΨΕ-001) αναφορικά με την 

προσωρινή κατακύρωση 

13. Την με αριθμ. 043/12-02-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΘΧΕΩΨΕ-ΝΧ4) 

14. Την με αριθμ.461/20 απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

15. Την με αριθμ. Ν64/09-06-20 απόφαση από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης 

16. Την με αριθμ.405/14-12-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓΘΔΩΨΕ-ΤΘ9) περί 

αποκλεισμού της εταιρίας NEXT COM 

17. Την με αριθμ.πρωτ.1832-01-02-21 πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

18. Το από 19-02-21 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με τον αποσφράγιση και έλεγχο 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 19-02-21 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας  και αξιολόγησης 

διαγωνισμού αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  

Β) Για την οριστική κατακύρωση στην εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με διακρ.τίτλο 

«CONSORTIS», ΑΦΜ 999432860, διεύθυνση Λεωφ.Γεωργικής Σχολής 27, Κτίριο PHOENIX, ΤΚ 57001 

Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310889336, συνολικής αξίας 118.595,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό 

ποσό ανάθεσης 147.057,80€ συμπ/νου ΦΠΑ δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και κατακύρωσης, 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. 

 

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 

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 
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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» 

 

Σχετικά άρθρα 3.3  και 3.4 της με αριθμό 1877/19 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

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

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει το από 19-02-21 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας  και αξιολόγησης 

διαγωνισμού αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  

Β) Εγκρίνει την οριστική κατακύρωση στην εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με διακρ.τίτλο 

«CONSORTIS», ΑΦΜ 999432860, διεύθυνση Λεωφ.Γεωργικής Σχολής 27, Κτίριο PHOENIX, ΤΚ 57001 

Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310889336, συνολικής αξίας 118.595,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό 

ποσό ανάθεσης 147.057,80€ συμπ/νου ΦΠΑ δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και κατακύρωσης, 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. 

 

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 

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» 

 

Σχετικά άρθρα 3.3  και 3.4 της με αριθμό 1877/19 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
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 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  114/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  13.4.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 


