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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               21.10.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  303/2021 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016, μετά από ματαίωση διαγωνισμού 

(κήρυξης άγονου) για την ομάδα Γ: Εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων, στα πλαίσια διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης, Περισυλλογής, Εκπαίδευσης, Σίτισης και 

Αποτέφρωσης Αδέσποτων Ζώων», σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

22400/21-10-2021 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) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Αποστολίδου 

Μαρία  5)  Γυμνόπουλος Κοσμάς  6) Κωνσταντίνου Κυριάκος. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Τσομπανοπούλου Μελίσα  2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  3) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

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

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6
ο
 θέμα   της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Έχοντας υπόψιν: 

Α) Το Ιστορικό δημοπράτησης της ανάθεσης για την για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης, 

Περισυλλογής, Εκπαίδευσης, Σίτισης και Αποτέφρωσης Αδέσποτων Ζώων»: 

1. Με την με αριθμ 150/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ9ΤΖΩΨΕ-ΦΗΖ) εγκρίθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με την με 

αριθμ.367/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008595326) αποφασίστηκε η έγκριση της 

ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό για το 2021.   

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχονταν στο ποσό των 42.625,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 34.375,50€, ΦΠΑ: 8.250,12€) και αφορούσε πέντε (5) ομάδες ήτοι: 

ΟΜΑΔΑ Α: Περίθαλψη των αδέσποτων ζώων, εκτιμώμενης αξίας 10.775,50€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ Β: Περισυλλογή, μεταφορά και φιλοξενία των ζώων σε ενδιαίτημα, εκτιμώμενης αξίας 10.130,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ Γ: Εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων, εκτιμώμενης αξίας 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ Δ: Περισυλλογή και αποτέφρωση νεκρών ζώων, εκτιμώμενης αξίας 6.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ Ε: Προμήθεια τροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων, εκτιμώμενης αξίας 5.470,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Προσφορές μπορούσαν να υποβληθούν  για μία ή περισσότερες ομάδες για την συνολική ωστόσο ποσότητα 

κάθε «ομάδας» 
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Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 669/24-05-21, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

21PROC008651735/24-05-21.  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 04/06/21. 

Ωστόσο, για την ομάδα Γ: Εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων, εκτιμώμενης αξίας 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, 

δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και σύμφωνα με την με αριθμ.171/14-06-21 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω2ΘΣΩΨΕ-Δ2Χ) αποφασίστηκε η ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

δεδομένου ότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4412/16. 

 

Β) Την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) αναφορικά με τον 

τρόπο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μίας σύμβασης ήτοι: 

8. Όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων 

υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των 

τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται 

στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος. 

9. Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση 

συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 5 

περιπτώσεις β ' και γ' η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των 

τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο 

εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος. 

10. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας 

υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 

ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων 

που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις 

οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η 

προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών. 

 

Γ) Την Κατευθυντήρια Οδηγία 25 η εκδόθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΑΑΔΗΣΥ) στις 28-08-2020, με θέμα «Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε 

περίπτωση υποδιαίρεσης της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016 

και ειδικότερα το Μέρος Β: Παρέκκλιση της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν.4412/2016. 

Αναλυτικότερα: 

α) Για την νόμιμη προσφυγή στην παρέκκλιση της παρ. 10, απαιτείται όπως συντρέχουν οι κάτωθι 

περιγραφόμενες προϋποθέσεις, σωρευτικά: 

1. Η προηγούμενη υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα 

2. Εκτιμώμενη αξία εκάστου τμήματος, εκτός ΦΠΑ, μικρότερη των 80.000,00 ευρώ για προμήθειες ή 

υπηρεσίες  

3. Η συνολική αξία των τμημάτων (ενός ή περισσοτέρων επιμέρους τμημάτων) που ανατίθενται με αυτόν 

τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων, στις οποίες έχει διαιρεθεί το 

προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη προμήθεια ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών, 

ήτοι του συνολικού προϋπολογισμού της διακήρυξης. 

β) Την δυνατότητα εφαρμογής της παρέκκλισης στην περίπτωση που έχει εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού (κήρυξης άγονου) για ένα ή περισσότερα τμήματα, ενώ για τα λοιπά 

τμήματα η διαδικασία συνεχίζεται. Εν προκειμένω, παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία 
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στο σύνολό της, ωστόσο έχει ολοκληρωθεί για τα συγκεκριμένα τμήματα.. Συνεπώς, είναι δυνατή η 

ανάθεση άγονων τμημάτων διαγωνισμού με την εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10,για τα 

τμήματα εκείνα, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της. 

 

Δ) Το γεγονός ότι στην προκείμενη περίπτωση ισχύουν οι αναφερόμενες προϋποθέσεις. Αναλυτικότερα: 

1. Η αρχική μελέτη αφορούσε κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, 

ομοειδή αγαθά, τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία αγαθών (κατηγορία γένους) (Πράξεις με 

αριθμ.173, 243, 391/10 του VII Τμήματος και τις με αριθμ.34, 45/2012, 16/2013 του Κλιμακίου ΠΕΔ VII 

Τμήματος) και διαιρούνταν σε πέντε ομάδες. 

2. Η ομάδα Γ: Εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων, εκτιμώμενης αξίας 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Αφορά ποσό εκτιμώμενης αξίας μικρότερης των 80.000,00 ευρώ 

3. Το 20 % της συνολικής αρχικής αξίας όλων των τμημάτων αφορά ποσό 6.875,10€ (αρχική σύμβαση: 

34.375,50€ πλέον ΦΠΑ  x 20%) 

 Συνεπώς η εκτιμώμενη αξία της ομάδας Γ για την οποία ζητείται να εφαρμοστεί η παρέκκλιση δεν ξεπερνά 

το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων ήτοι ποσό 6.875,10€ αλλά αφορά ποσό 1.200,00€ ήτοι 

3,49% της συνολικής αξίας. 

Ε) Την με αριθμ.171/14-06-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 

ματαίωση της διαδικασίας  για την ομάδα Γ δεδομένου ότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής 

προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των προσφορών  

 

και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. 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.» 

 

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  

 

Να εγκρίνει την δημοπράτηση για την ομάδα Γ: Εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων, εκτιμώμενης αξίας 

1.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του 

ν.4412/16 δεδομένου ότι αφορά αξία μικρότερη των 20.000,00€ και την Κατευθυντήρια Οδηγία 25 η οποία 

εκδόθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) στις 28-08-2020 με την οποία 

επιτρέπεται η παρέκκλιση της παρ.10 του άρθρου 6 του ν.4412/16 στην περίπτωση που έχει εκδοθεί από την 

Α/Α απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού (κήρυξης άγονου) για ένα ή περισσότερα τμήματα της αρχικής 

ανάθεσης. 

 

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

του  προέδρου 

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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Α) Εγκρίνει την δημοπράτηση για την ομάδα Γ: Εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων, εκτιμώμενης αξίας 

1.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του 

ν.4412/16 δεδομένου ότι αφορά αξία μικρότερη των 20.000,00€ και την Κατευθυντήρια Οδηγία 25 η οποία 

εκδόθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) στις 28-08-2020 με την οποία 

επιτρέπεται η παρέκκλιση της παρ.10 του άρθρου 6 του ν.4412/16 στην περίπτωση που έχει εκδοθεί από την 

Α/Α απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού (κήρυξης άγονου) για ένα ή περισσότερα τμήματα της αρχικής 

ανάθεσης. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  303/2021 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  27.10.2021 

 

 

 

 

                  O Πρόεδρος 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


