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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     24.10.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθμός Απόφασης : 279 / 2022 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση προσφυγής στην διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. α’ του ν.4412/16, για την ανάθεση του τμήματος Ε: 

Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών επισκευής ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στα πλαίσια 

του διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και την 

παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχ/των έργων του δήμου Αμπελοκήπων 

Μενεμένης» 

 

 

 

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

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

22763/20-10-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 

75 τουΝ.3852/2010. 

   

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) Κωνσταντίνου Κυριάκος 

4) Σιδηρόπουλος Σάββας 5) Γρούγιος Ηλίας 6) Γυμνόπουλος Κοσμάς 7) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 8) Ζωναρέλη – 

Λαζαρίδου Κυριακή. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

 

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

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο  (2) έκτακτων 

θεμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτα. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 4
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

1. Του άρθρου 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 
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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.» 

2. Του άρθρου 32 παρ.2, περ.α’ του ν.4412/16 ήτοι «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε 

καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν 

τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση 

στην Επιτροπή μετά από αίτημα της». 

3. Του άρθρου 106 του ν.4412/16 αναφορικά με την ματαίωση διαδικασίας ήτοι: 

«1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

4. Του άρθρου 2, παρ.2, περ.γ’ υποπερ. δδ του ν.4013/11 ήτοι «Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που 

αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, 

σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47) 

εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι 

συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 

2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4412/2016. Κατά την άσκηση της εν 

λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου». 

5. Της υπ' αριθμ. 76928/21 (ΦΕΚ 3075 Β/13-07-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων Επικράτειας με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”   

6. 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)» 

  

Β) Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων ήτοι: 

1. Την με αριθμ. 9Κ/22 Μελέτη από την Δ/νση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος- Τμήμα Διαχείρισης-Κίνησης-

Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου 

2. Την με αριθμό 123/16-05-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΥΚΩΨΕ-9ΚΙ) αναφορικά με την έγκριση 

των όρων της διακήρυξης 

3. Τις αποφάσεις με αριθμ.πρωτ. 10865-66, 10868-72/22 Αποφάσεις (ΑΔΑ: Ψ3ΜΣΩΨΕ-ΖΟΕ, ΨΚ50ΩΨΕ-ΤΨ6, 

9ΛΤ4ΩΨΕ-ΞΧΕ, 9Ψ76ΩΨΕ-7ΦΑ, 93ΝΛΩΨΕ-787, 6ΟΕΒΩΨΕ-ΠΩΞ, ΩΤΩ4ΩΨΕ-ΕΘΔ) για την ανάληψη υποχρέωσης/ 

έγκριση δέσμευσης πίστωσης που έλαβαν α/α καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/ Βιβλίο εγκρίσεων & 

Εντολών Πληρωμής του φορέα 396-402 και καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22REQ010560615, 

22REQ010560610, 22REQ010560602, 22REQ010560596, 22REQ010560586, 22REQ010560574 και 22REQ010560546 

4. Την με αριθμ.796/22 διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 22PROC010653280) 
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5. Την με αριθμ.200/01-08-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την ματαίωση της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης για το τμήμα Ε. 

 

Γ) Το ιστορικό δημοπράτησης της ανάθεσης: 

1. Με την με αριθμ. 123/16-05-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΥΚΩΨΕ-9ΚΙ) εγκρίθηκε η διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με τις με αριθμ.πρωτ. 

10865-66, 10868-72/16-05-22 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ3ΜΣΩΨΕ-ΖΟΕ, ΨΚ50ΩΨΕ-ΤΨ6, 9ΛΤ4ΩΨΕ-

ΞΧΕ, 9Ψ76ΩΨΕ-7ΦΑ, 93ΝΛΩΨΕ-787, 6ΟΕΒΩΨΕ-ΠΩΞ, ΩΤΩ4ΩΨΕ-ΕΘΔ), αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η 

διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του δήμου.  

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των € 1.657.600,00, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 2.055.424,00 και ΦΠΑ:  € 397.824,00) και υποδιαιρείται σε 

πέντε (5) τμήματα ήτοι: 

Τμήμα Α: Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής για ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ > 3,5Τ, 

με εκτιμώμενη αξία 224.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (αξία 160.000,00€ συν δικαίωμα προαίρεσης 64.000,00€ πλέον ΦΠΑ) 

Τμήμα Β: Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής για ΣΥΝΗΘΗ ΟΧΗΜΑΤΑ < 3,5Τ 

(πλην υπερκατασκευών),  με εκτιμώμενη αξία 140.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (αξία 100.000,00€ συν δικαίωμα 

προαίρεσης 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ) 

Τμήμα Γ: Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, με 

εκτιμώμενη αξία 739.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (αξία 528.000,00€ συν δικαίωμα προαίρεσης 211.200,00€ πλέον ΦΠΑ) 

Τμήμα Δ: Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, με εκτιμώμενη αξία 179.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (αξία 128.000,00€ συν δικαίωμα προαίρεσης 

51.200,00€ πλέον ΦΠΑ) 

Τμήμα Ε: Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών επισκευής ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, με εκτιμώμενη αξία 375.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

(αξία 268.000,00€ συν δικαίωμα προαίρεσης 107.200,00€ πλέον ΦΠΑ) 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 

«τμήματος».  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 796/22, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC010653280/30-05-22.  

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

αποστολής 25-05-22, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 22-296074-001 και αριθμό δημοσίευσης 2022/S 103-288424/30-

05-22 

Ο διαγωνισμός της με αριθμό 796/22 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 159038. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 04-07-22, κατά συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών είναι η 08-07-22 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..». 

2. Με την υπ’ 124/16-05-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΚΤΞΩΨΕ-ΝΞ1) συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Διαγωνισμού η οποία: 

Την 08-07-22
 

προέβη 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  στα σχετικά πρακτικά αποσφράγισης 

προσφορών. 

Ωστόσο, για το Τμήμα Ε: Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών επισκευής ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο διαγωνισμό προσφορές  

Δ) Την με αριθμ.Δ3 ΕΑΔΗΣΥ/2022 Γνώμη από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (αριθμ.πρωτ. 22500/17-

10-22) σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.2, περ.γ’ υποπερ. δδ του ν.4013/11. 
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κ α λ ε ί τ α ι  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

 

Α) Να εγκρίνει την προσφυγή στην διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/16, για την ανάθεση του τμήματος Ε: Προμήθεια και 

παροχή υπηρεσιών επισκευής ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, 

Β) Να εγκρίνει την προσφυγή χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης αλλά σύμφωνα με τους όρους της 

υπ’αριθμ.796/22 αρχικής διακήρυξης. 

Ως επιτροπή διενέργειας της ανάθεσης παραμένει η επιτροπή όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ’αριθμ.124/16-05-22 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov με σφραγισμένες προσφορές σε δύο 

στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της 

προέδρου και τις σχετικές προαναφερθείσες διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Εγκρίνει την προσφυγή στην διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/16, για την ανάθεση του τμήματος Ε: Προμήθεια και 

παροχή υπηρεσιών επισκευής ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, 

Β) Εγκρίνει την προσφυγή χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης αλλά σύμφωνα με τους όρους της 

υπ’αριθμ.796/22 αρχικής διακήρυξης. 

Ως επιτροπή διενέργειας της ανάθεσης παραμένει η επιτροπή όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ’αριθμ.124/16-05-22 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov με σφραγισμένες προσφορές σε δύο 

στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών. 

  

 - Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή απέχει της ψηφοφορίας. 

                                                                       

        Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 279/2022. 

 

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

   Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 25.10.2022. 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

 

    Αποστολίδου Μαρία 

ΑΔΑ: 9ΚΦΗΩΨΕ-ΝΡ8
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