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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24.1.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 13/2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού 

του έργου «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4
ου

 Γυμνασίου Αμπελοκήπων», α/α συστημ.151379. Απόρριψη 

προσφοράς. 

  

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 1393/20-

01-2022 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 ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

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

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 Θέμα Εκτός  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Ιστορικό δημοπράτησης. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο «Προμήθεια οργάνων» Α/Α-2 της Πράξης «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου 

Γυμνασίου Αμπελοκήπων» με MIS 5041735, η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Επένδυση στην 

εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. 2813/22-05-19 (ΑΔΑ: Ω9ΣΧ7ΛΛ-Η2Χ) από την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5041735. Η ανωτέρω 

Πράξη τροποποιήθηκε με την με αριθμ.πρωτ. 4590/27-08-20 απόφαση από την ΕΥΔ Ε.Π ΠΚΜ αυξάνοντας το συνολικό 
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ποσό. 

Βάσει του με αριθμό πρωτ. 6156/07-12-21 εγγράφου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας περί διατύπωσης θετικής γνώμης για την δημοπράτηση του έργου, εκδόθηκαν α) η με αριθμ. 352/13-12-

2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΕΑΞΩΨΕ-153) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 

διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και β) η με αριθμ. 353/13-12-2021 απόφαση                                                                                           

 Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ376ΩΨΕ-ΟΟ4) με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ενώ 

με την αριθμ.πρωτ. Βεβαίωση του ΠΟΥ Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΧΩΥΩΨΕ-44Φ) αποφασίστηκε η έγκριση της 

δαπάνης και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21REQ009718067. 

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 1796/21, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC009860397/28-12-21.  

Η ανάθεση αφορούσε την Προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4
ου

 Γυμνασίου 

Αμπελοκήπων» με το κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

με εκτιμώμενη αξία 82.820,06 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 66.790,37 ΦΠΑ : 

16.029,69 €) ενώ μπορούσαν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω τμήματα: 

Τμήμα 1: «Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού», εκτιμώμενης αξίας 58.750,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 2: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού», εκτιμώμενης αξίας 8.040,37€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Ο διαγωνισμός της με αριθμό 1796/21 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 151379. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 17-01-22, κατά συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών είναι η 21-01-22 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..». 

 

Στις 21-01-22, η Επιτροπή διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

διαγωνισμού-Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» των διαγωνιζομένων, στην 

καταχώρηση όσων υπέβαλαν προσφορές καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών  στο σχετικό 

πρακτικό αποσφράγισης προσφορών. 

Οι προσφορές οι οποίες είχαν κατατεθεί και λάβει από το σύστημα τους μοναδικούς αριθμούς συστήματος ήταν οι 

ακόλουθες: 

Α/Α Προμηθευτές Ημερομηνία και 

ώρα υποβολής 

προσφοράς 

Αριθμός 

προσφοράς 

1. COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

11/01/2022 15:38:47 

 

263883 

2. ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17/01/2022 13:14:48 263752 
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Σύμφωνα με το από 21-01-22 πρακτικό της, η επιτροπή πρότεινε την απόρριψη της προσφοράς η οποία κατατέθηκε 

από την εταιρία με επωνυμία COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του 

ν.4412/16, ως απαράδεκτη. Ειδικότερα, η ανωτέρω εταιρία δεν υπέβαλαν εγγύηση συμμετοχής είτε ηλεκτρονικής 

έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είτε έντυπη εγγύηση συμμετοχής, προσκομίζοντας 

                                                                                             ΑΔΑ: 60ΚΗΩΨΕ-3ΕΖ 

 το πρωτότυπο της, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού κατά το άρθρο 1.5 της διακήρυξης.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο72 παρ.1περιπτ.στ’ και ζ’του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι 

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του 

δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει 

για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 

δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 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. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων 

απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα 

με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του ν.4412/16 αναφορικά με τις εγγυήσεις ήτοι: 

«Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οι πρωτότυπες 

εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης 

εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση 

απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 

απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης». 

 

Με βάσει τα παραπάνω, έχοντας υπ’ όψιν: 

 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

2. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

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

5. Της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 

των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

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

Καλλικράτης». 

 

Β) Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων ήτοι: 

                                                                                             ΑΔΑ: 60ΚΗΩΨΕ-3ΕΖ 

 

1. Την με αριθμ. 2813/22-05-19 απόφαση ένταξης της Πράξης στο Ε.Π από την ΕΥΔ Ε.Π. Π.Κ.Μ (ΑΔΑ: Ω9ΣΧ7ΛΛ-Η2Χ) 

2. Την με αριθμ.4590/27-08-20 απόφαση τροποποίησης της Πράξης (ΑΔΑ: 9ΛΗΘ7ΛΛ-7ΔΖ) 

3. Την με αριθμ.πρωτ.6156/07-12-21 Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Διακήρυξης από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία  διατυπώθηκε θετική γνώμη για την 

δημοπράτηση της ανάθεσης 

4. Την με αριθμ.πρωτ. Βεβαίωση του ΠΟΥ Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΧΩΥΩΨΕ-44Φ) που προβλέπεται στην 

παρ.8 άρθρο 67 του ν.4270/2014 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του ν.4811/2021, 

σύμφωνα με την οποία η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7341.07 με περιγραφή τίτλου 

«Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων» σχετική πίστωση προϋπολογισμού του Φορέα και 

με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

21REQ009718067 

5. Την με αριθμ.352/13-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΕΑΞΩΨΕ-153) με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

6. Την με αριθμ.1796/21 διακήρυξη διαγωνισμού 

7. Τις υποβληθείσες προσφορές 

8. Την με α/α V/123824/21-01-22 βεβαίωση από το ΤΜΕΔΕ αναφορικά με τον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής (άρθρο 72 του Ν.4412/16) 

9. Το από 21/01/22 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 

 

 

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 21-01-22 πρακτικού της επιτροπής, αναφορικά με τον έλεγχο και αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και ειδικότερα την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Β) Για την  απόρριψη της προσφοράς η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία COSMOS GRASS ENTERPRISE 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως 

απαράδεκτη δεδομένου ότι δεν υπέβαλαν εγγύηση συμμετοχής είτε ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών είτε έντυπη εγγύηση συμμετοχής, προσκομίζοντας και το πρωτότυπο της, μέχρι 

την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού κατά το άρθρο 1.5 της διακήρυξης.  

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 

4412/2016.Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής. 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του     

προέδρου 

   

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Επί των καταμετρούμενων 

  

 Α) Αποδέχεται  και εγκρίνει  το από 21-01-22 πρακτικό της επιτροπής, αναφορικά με τον έλεγχο και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και ειδικότερα την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Β) Απορρίπτει την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία COSMOS GRASS ENTERPRISE 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως 

                                                                                            ΑΔΑ: 60ΚΗΩΨΕ-3ΕΖ 

 

 απαράδεκτη δεδομένου ότι δεν υπέβαλαν εγγύηση συμμετοχής είτε ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών είτε έντυπη εγγύηση συμμετοχής, προσκομίζοντας και το πρωτότυπο της, μέχρι 

την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού κατά το άρθρο 1.5 της διακήρυξης.  

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 

4412/2016.Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής. 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυριλλίδης Γεώργιος ΑΠΕΧΕΙ. 

 

   Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  25.1.2022. 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

 

Αποστολίδου Μαρία 


