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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               15.11.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  318/2021 

 

 

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

(κήρυξης άγονου) για το τμήμα 7: Προμήθεια ενός φορτηγού κλειστού τύπου, στα πλαίσια διενέργειας του 

ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης», σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

23882/11-11-2021 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) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος 

Κοσμάς  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα . 

  

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

 

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

Η πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα  ότι τα θέματα 9, 10 και 11 αποσύρονται.  

 

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

 

Έχοντας υπόψιν: 

Α) Τις διατάξεις του 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 
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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.» 

 

Β) Το Ιστορικό δημοπράτησης: 

1. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» με βάση α) την με αριθμ.πρωτ. 30292/19-

04-2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25), β) την με αριθμ.πρωτ. 50125/06-08-20 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ6-ΕΑ5) και γ) την 

με αριθμ.πρωτ. 68484/16-10-20 (ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) Αποφάσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕ -055 

στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων όλης της χώρας (ειδικό 

πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010.  

Με τις με αριθμ. 201-202/12-07-21 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣ4ΗΩΨΕ-ΦΧΔ και 

96ΣΛΩΨΕ-ΔΒ2) εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, η τεχνική έκθεση, 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης καθώς και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ενώ με 

τις με αριθμ.πρωτ. 14878-9, 14880/09-07-21 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΗΑΞΩΨΕ-69Ο, 

6ΜΖ9ΩΨΕ-ΜΡΟ και 6ΡΛΦΩΨΕ-6ΑΟ-1), αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των 

εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του δήμου.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 927/21, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008940180/19-07-21.  

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

ημερομηνία αποστολής 14-07-21, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 21-375328-001 και αριθμό δημοσίευσης 

2021/S 137-364225/19-07-21. 

Η ανάθεση αφορούσε την «Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με 

το κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, με εκτιμώμενη αξία 1.141,160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ: € 920.290,32 ΦΠΑ : 220.869,68€) ενώ μπορούσαν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή 

περισσότερα από τα παρακάτω τμήματα: 

Τμήμα 1: Προμήθεια ενός Απορροφητικού Σαρώθρου,  με εκτιμώμενη αξία 179.838,71€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 2: Προμήθεια Απορριμματοφόρων οχημάτων με εκτιμώμενη αξία 484.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 3: Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος με εκτιμώμενη αξία 96.774,19€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 4: Προμήθεια ενός Λεωφορείου Μεταφοράς Προσωπικού με εκτιμώμενη αξία 69.354,84€ πλέον ΦΠΑ 

24% 

Τμήμα 5: Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με εκτιμώμενη αξία 31.451,61€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 6: Προμήθεια ενός ημιφορτηγού οχήματος με ανοιχτή κιβωτάμαξα με εκτιμώμενη αξία 23.387,10€ 

πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 7: Προμήθεια ενός φορτηγού κλειστού τύπου με εκτιμώμενη αξία 24.193,55€ πλέον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 8: Προμήθεια ενός απορριμματοδέκτη χωρητικότητας 32m
2
 με εκτιμώμενη αξία 11.290,32€ πλέον 

ΦΠΑ 24% 
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Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε 

«τμήματος» 

Ο διαγωνισμός της με αριθμό 927/21 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει 

ξεχωριστούς για κάθε τμήμα αύξοντες αριθμούς (α/α) ηλεκτρονικών διαγωνισμών συστήματος ήτοι τους 

αριθμούς 135227 (τμήμα 1), 135228 (τμήμα 228), 135229 (τμήμα 3), 135230 (τμήμα 4), 135231 (τμήμα 5), 

135232 (τμήμα 6), 135233 (τμήμα 7) και 135234 (τμήμα 8). 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 30-08-21, κατά 

συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 03-09-21 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..». 

2. Την  03/09/21 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 

«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στον έλεγχο κατάθεσης των 

απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση 

των τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια καταχώρισε όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου, την αξιολόγησης και της 

βαθμολόγησης αυτών από 03/09/21 σχετικό πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. 

3. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, για το τμήμα 7: Προμήθεια ενός φορτηγού 

κλειστού τύπου, η επιτροπή διαπίστωσε ότι είχε υποβληθεί με τη σειρά που αναφέρεται στη συνέχεια, μία 

μόνο προσφορά από τον παρακάτω προμηθευτή: 

Α/Α Προμηθευτές Ημερομηνία και ώρα 

υποβολής 

προσφοράς 

Αριθμός 

προσφοράς 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 29/08/2021 11:07:25 238057 

 

4. Σύμφωνα με το από 03-09-21 πρακτικό της, η επιτροπή  έκανε αποδεκτή την προσφορά η οποία 

κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για το τμήμα 7: 

Προμήθεια ενός φορτηγού κλειστού τύπου δεδομένου ότι κατέθεσαν τα ζητούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και η τεχνική προσφορά τους ήταν σύμφωνη με το άρθρο 2.4.3. της διακήρυξη, με συνολική 

βαθμολογία 104,36. 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4412/16, αναφορικά με την διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης 

των προσφορών ήτοι «Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, στην περίπτωση που ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

έχει επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία δεν προσδιορίζεται μόνο βάσει 

τιμής, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας 

ανάθεσης της παρ. 5 επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 της αναθέτουσας αρχής 

που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας», και δεδομένου ότι για το τμήμα 1, 

είχε εξ αρχής υποβληθεί μια προσφορά, το ανωτέρω πρακτικό δεν θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής στο στάδιο αυτό αλλά εφόσον ολοκληρωθούν όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης θα 
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επικυρωθούν με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 

διαδικασίας. 

Στις 23-09-21, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της 

ανωτέρω εταιρίας. 

Σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της, η επιτροπή πρότεινε: 

α) την απόρριψη της προσφοράς που κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δεδομένου ότι η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό της 

ανάθεσης και β) την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης δεδομένου ότι δεν υπήρχε 

δεύτερη προσφορά. 

Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με την με αριθμ.271/04-10-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

679ΧΩΨΕ-Μ5Θ) με την οποία 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. 

 

Γ) 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. 

 

Δ) 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 
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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 

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. 

 

Ε) 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 οκτώ τμήματα. 

2. Εκτιμώμενη αξία του τμήματος έως 80.000,00€ ήτοι η εκτιμώμενη αξία για το τμήμα 7: Προμήθεια ενός 

φορτηγού κλειστού τύπου είναι ποσό 24.193,55€ πλέον ΦΠΑ 24% 

3. Εκτιμώμενη αξία των, κατά παρέκκλιση, ανατιθέμενων τμημάτων 38.709,68€ (14.516,13€ + 24.193,55€) 

έως 20% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας όλων των τμημάτων (934.806.45€), καθώς το ποσό των 

38.709,68€ υπολείπεται του ανώτατου επιτρεπτού ποσοστού 20% ήτοι του ποσού των 186.961,29€ 

Σημειώνεται ότι με την με αριθμ.200/12-07-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΧΜΕΩΨΕ-8ΝΚ) 

είχε αποφασιστεί η εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ.10 του ν.4412/16 για το τμήμα 9: 

Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος με εκτιμώμενη αξία 14.516,13€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

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 το τμήμα 7: Προμήθεια ενός φορτηγού κλειστού με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 50 του 

ν.4782/21, δεδομένου ότι αφορά αξία μικρότερη των 30.000,00€ 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 



ΑΔΑ: 6ΘΞΞΩΨΕ-ΖΑΦ 

6 

 

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 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Εγκρίνει την δημοπράτηση για το τμήμα 7: Προμήθεια ενός φορτηγού κλειστού με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 50 του 

ν.4782/21, δεδομένου ότι αφορά αξία μικρότερη των 30.000,00€ 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 Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε λευκό. 

 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  318/2021 

 

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

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  16.11.2021 

 

 

 

 

 

                  Η Πρόεδρος 

 

 Αποστολίδου Μαρία 

 

 

 

 


