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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

55/2020
από το πρακτικό της 10ης/22.05.2020 τακτική
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα : Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών
Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας» (Αρ. Διακήρυξης: 3435/22-04-2020).
Στην Αγιά, σήμερα Παρασκευή 22.05.2020, ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά
με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 4093/18.05.2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα
μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87).
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας,
διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του
Ν.4682/2020.
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:
Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα
τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη
είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη
της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στη ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού:
«Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας», επειδή
διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας της διακήρυξης του διαγωνισμού
για την εκτέλεση του έργου, διότι παραλείφθηκε η δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης σε τοπικές
εφημερίδες, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 377, παρ. 1, περιπτ. 35, και 379, παρ. 12 του Ν. 4412/2016.
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι
δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,

Αποφασίζουμε ομόφωνα
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στη ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού:
«Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας», πριν την έναρξη
της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την
επίλυσή του σύμφωνα με όσα προαναφέρονται.
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
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Θέμα : Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών
Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας» (Αρ. Διακήρυξης: 3435/22-04-2020).
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Βάσει της υπ’ αριθ. 24/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς εγκρίθηκε ο καθορισμός
των όρων της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
«Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας» και εκδόθηκε από
το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 3435/22-04-2020, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως
και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
«20PROC006599871 2020-04-22».
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος
με Συστημικό Αριθμό: 88858
Στη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκε μία (1) προσφορά και για το στάδιο της Παραλαβής /
Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου η αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Ι.
Επειδή όμως:
i. Διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας της διακήρυξης του
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου, διότι παραλείφθηκε η δημοσίευση περίληψης της
διακήρυξης σε τοπικές εφημερίδες, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3548/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 377, παρ. 1, περιπτ. 35, και
379, παρ. 12 του Ν. 4412/2016.
ii. Η μη τήρηση της υποχρέωσης δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε Τοπικές Εφημερίδες
αποτελεί για το Ελεγκτικό Συνέδριο παράλειψη/πλημμέλεια, που μπορεί να αποτελέσει μη
ουσιώδης παράβαση αν δεν επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων
για τους όρους του διαγωνισμού – αφού το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει νομίμως
δημοσιευθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ.
(Ελ.Συν.Τμ.Μειζ Απόφαση 747/2018). Ωστόσο επειδή δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός
καθώς υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά, συνιστά παράβαση της διαδικασίας, με αποτέλεσμα
να καθιστά μη νόμιμη κάθε δαπάνη αυτής.
iii. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016:
«2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες περιπτώσεις: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, ….
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το
αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω
τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία
των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών».
iv. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. θ΄ του Ν. 3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει
και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τη ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού:
«Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας» (Αρ. Διακήρυξης:
3435/22-04-2020) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1θ’ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- την υπ’ αριθμ. 24/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για
τη δημοπράτηση του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και
Μελιβοίας»,
- την προκήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό πρωτ.: 3435/22-04-2020, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως
και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
«20PROC006599871 2020-04-22»,
- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Εγκρίνουμε τη ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις
ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας» (Αρ. Διακήρυξης: 3435/22-04-2020) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 και για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι
της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

