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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.12.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  14961 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

274/2021 
από το πρακτικό της 30ης / 28.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 9ο : Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 101574, για την  εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ», 

ως προς την ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 

4412/2016, λόγω άγονου διαγωνισμού. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 28.12.2021, ώρα 01:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  14727/24.12.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 24.12.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

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. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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 του 

Ν.4682/20, με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β’).  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 9ο : Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 101574, για την  εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ», 

ως προς την ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 

4412/2016, λόγω άγονου διαγωνισμού. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθ. 175/2020 (ΑΔΑ:6Μ2ΔΩ6Ι-Γ1ΙΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, 

περί της έγκρισης των αποτελεσμάτων του πρώτου και δεύτερου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας:  

Α. Εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 12281/4-12-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

Αξιολόγησης των (υπο) φακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά») και το υπ’ αριθ. 

12487/10-12-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των (υπο)φακέλων: 

«Οικονομική Προσφορά») του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας», που 

συντάχθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Β. Απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες οι προσφορές των διαγωνιζόμενων που φαίνονται στον κάτωθι 

πίνακα, καθώς δεν υποβλήθηκαν με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διακήρυξη και 

παρουσιάζουν ατέλειες/ ελλείψεις ως προς τα ζητούμενα δικαιολογητικά, που συνιστούν παραβάσεις των 

ρητών όρων της διακήρυξης και ουσιώδεις αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που τίθενται για την 

εγκυρότητα της συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2.4.6: 

«Λόγοι απόρριψης προσφορών» του άρθρου 2 της διακήρυξης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό 

Πρακτικό Ι που συνέταξε η αρμόδια Ε.Δ.: 

Α/Α 

προσφοράς 

Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας 

197995 ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

198910 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

199212 Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 

 

Γ. Αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος της προμήθειας: «Προμήθεια οργάνων και αστικού 

εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας», για τις ομάδες:  

i. ΟΜΑΔΑ 1: «ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» και 

ii. ΟΜΑΔΑ 2: «ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»  

η επιχείρηση: «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», γιατί η προσφορά είναι πλήρης, σύμφωνη με 

τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, όπως 

προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά Ι και ΙΙ που συνέταξε η αρμόδια Ε.Δ.  

Δ. Κηρύχθηκε άγονος ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια: «Προμήθεια οργάνων και 

αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας», ως προς την ΟΜΑΔΑ 3: 

«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»,  διότι όλες  οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν ως απαράδεκτες. 

 

Η υπ’ αριθ. 175/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες του 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 101574 με το υπ’ αριθ. 452/18-01-2021 

έγγραφο της Προέδρου της Ε.Δ., μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με το οποίο γνωστοποιήθηκε και η προβλεπόμενη προθεσμία για την άσκηση 

προδικαστικών προσφυγών (έως την 28η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 24:00).  

 

Μετά την παρέλευση της τασσόμενης 10ημερης προθεσμίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά της υπ’ 

αριθ. 175/2020 απόφασης της Ο.Ε. δεν υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές, με αποτέλεσμα να 

αποκλειστούν πλέον οριστικά από τη διαγωνιστική διαδικασία οι προσφορές των διαγωνιζόμενων που 

συμμετείχαν στην ΟΜΑΔΑ 3.  

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25523&tradingPartnerId=37644&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1473862044&oapc=16&oas=XHSBpY9DveDEHUXXkpT3kg..
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Η Αναθέτουσα Αρχή προχώρησε στη συνέχεια της διαδικασίας, ως προς τις ΟΜΑΔΕΣ 1 και 2 και με την 

υπ’ αριθ. 23/2021 (ΑΔΑ: Ω5ΖΜΩ6Ι-6ΡΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ»: 

i. για την ΟΜΑΔΑ 1: «ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» στην επιχείρηση: 

«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με συνολική προσφερόμενη τιμή 

103.229,70€ (ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)  και  

ii. για την ΟΜΑΔΑ 2: «ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» ομοίως στην επιχείρηση: 

«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με συνολική προσφερόμενη τιμή 

10.605,00 (ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Παροχής Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 του έτους 2020, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αριθμό 5/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους:  

1. Μπαρτζώκα Αθανασία, Δημοτική Υπάλληλο, ως Πρόεδρο, 

2. Πολυμέρου Ιωάννα, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

3. Ευμορφία Ντουλούλη, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

συνήλθε σε συνεδρίαση την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ., προκειμένου 

να εισηγηθεί για τη συνέχεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, ως προς την ΟΜΑΔΑ 3: 

«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» (προϋπολογισμού 9.424,00 ευρώ με το ΦΠΑ) του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ» και συνέταξε το υπ’ 

αριθ. 10261/10-9-2021 σχετικό Πρακτικό ΙV. 

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό ΙV, η Επιτροπή εισηγείται τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 101574, για την  

εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ», ως προς την ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΣ» και την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με 

την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, λόγω άγονου διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων 

του αρχικού διαγωνισμού. 

 

Όσον αφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι. 

 

Στις διατάξεις του άρθρου 106: «Ματαίωση διαδικασίας» του Ν. 4412/2016, ορίζεται:  

«1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 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 τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105»,…… 

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», 

 

Στις διατάξεις της παρ. 2.α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, όπου ορίζεται: «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 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25523&tradingPartnerId=37644&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1473862044&oapc=16&oas=XHSBpY9DveDEHUXXkpT3kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25523&tradingPartnerId=37644&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1473862044&oapc=16&oas=XHSBpY9DveDEHUXXkpT3kg..
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art29
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art29
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art32
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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 αίτημά της. Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και 

αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της 

αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση 

συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει 

η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77». 

 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, εδάφιο i του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή 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», ενώ με βάση την παρ. 1, περ. 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». 

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Πράξη 23/2018 του Ελ. Συν. Κλιμ.Τμ.7: «Στην αρμοδιότητα της Οικονομικής 

Επιτροπής ανήκει η σύνταξη και η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων, η διεξαγωγή και η κατακύρωση 

των δημοπρασιών και συνακόλουθα και η ματαίωση μιας διαδικασίας στο σύνολό της ή για συγκεκριμένο 

τμήμα της, εφόσον δεν υποβλήθηκε σχετικά προσφορά για το εν λόγω τμήμα και προβλεπόταν η κατάθεση 

προσφορών και για τμήμα του προς προμήθεια αντικειμένου. Ομοίως, στην αρμοδιότητα της Οικονομικής 

Επιτροπής ανήκει και η απόφαση για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς ουσιώδη 

τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, όταν σε ανοικτή ή κλειστή διαγωνιστική διαδικασία δεν υποβλήθηκε 

καμία προσφορά». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας να εγκρίνετε: 

 

Α. Το υπ’ αριθμ. 10261/10-9-2021 Πρακτικό ΙV (Ματαίωσης του διαγωνισμού ως προς την ΟΜΑΔΑ 3 και 

προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης) του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την προμήθεια: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” 

Βελίκας» με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 101574. 

 

Β. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 101574, για την  εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ», ως προς την 

ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», καθώς καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 

κατάλληλη.  

 

Γ. Την προσφυγή για την ανάθεση της προμήθειας: ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» της 

πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ», σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με 

την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, λόγω άγονου διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων 

του αρχικού διαγωνισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 10900/27-10-2020 (ΑΔΑΜ 

«20PROC007544474 2020-10-27») διακήρυξη του Δήμου. 

 

Δ. Την με αριθμό 24/2018 (Τροποποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ήτοι 

τα Τεύχη Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: ΟΜΑΔΑ 3: 

«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΠΛΑΤΑΝΙΑ΄΄ ΒΕΛΙΚΑΣ». 

 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art76
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art77
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Ε. Να καθορίσετε τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το Τεύχος «Όροι 

Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση» της υπ’ αριθ. 24/2018 (Τροποποιημένης) μελέτης του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, που καταρτίστηκαν βάσει της υπ’ αριθ. 10900/27-10-2020 (ΑΔΑΜ 

«20PROC007544474 2020-10-27») διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού. 

 

ΣΤ. Να συγκροτήσετε την τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης: «ΟΜΑΔΑ 

3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ», ως κάτωθι:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Αθανασία Μπαρτζώκα 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κος, Αν/τρια Προϊσταμένη Τμ. 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

2 Ευμορφία Ντουλούλη Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Πολ/κος Μηχ/κος του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών 

3 Ιωάννα Πολυμέρου 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Τμ. 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Δημήτριος Παπακώστας 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Γεωπόνων, Προϊστάμενος Τμ. Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας 

2 Αγλαΐα Σοφλιού 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμ. 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

3 Γρηγόριος Γώγος Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Οικονομικού του Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών 

Να ορίσετε τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον αναπληρωτή αυτού. Έργο της Επιτροπής θα είναι η 

διενέργεια  της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή θα εισηγείται προς το 

αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, εδάφιο i, του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- την υπ’ αριθ. 8/2020 (ΑΔΑ: ΩΝ02Ω6Ι-2Φ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Αποδοχή της υπ’ αριθ. 4947/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ) Απόφασης Ένταξης του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της πράξης: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΕΛΙΚΑΣ” στο 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», 

- την υπ’ αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ: 66ΤΠΩ6Ι-66Γ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία 

επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 33911/2021 (ΑΔΑ: 68Μ9ΟΡ10-ΗΜ5) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και με την οποία ψηφίστηκε ο 

Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Αγιάς έτους 2021, 

- την υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΕΛΙΚΑΣ”», 

- την υπ’ αριθμ. 175/2020 (ΑΔΑ: 6Μ2ΔΩ6Ι-1ΙΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

με θέμα:  Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού  

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια οργάνων και αστικού 

εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας», 

- την υπ’ αριθ. 24/2018 24/2018 (Τροποποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. 

Αγιάς, 

- την με αριθμό πρωτ. 10900/27-10-2020 διακήρυξη (Περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: ΩΥΦΦΩ6Ι-ΛΟ4) 

του διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC007544474 2020-10-27», 

- το υπ’ αριθμ. 12281/4-12-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

Αξιολόγησης των (υπο)φακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»), που 

συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

- το υπ’ αριθμ. 12487/10-12-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 

(υπο)φακέλων: «Οικονομική Προσφορά»), που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού, 

- το υπ’ αριθμ. 10261/10-9-2021 Πρακτικό ΙV (Ματαίωσης του διαγωνισμού ως προς την ΟΜΑΔΑ 3 

και προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης) του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού, που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

- την υπ’ αριθ. 106/2-02-2021 (ΑΔΑ: 9Ξ6ΙΩ6Ι-ΘΒΥ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς με την 

οποία δεσμεύθηκε πίστωση ποσού 153.902,60€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.60.7135.04 του  

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΕΛΙΚΑΣ», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
 

1. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθ. 10261/10-9-2021 Πρακτικό ΙV (Ματαίωσης του διαγωνισμού ως προς την 

ΟΜΑΔΑ 3 και προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης) του Δημόσιου Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού 

παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας» με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 101574. 

 

https://app.diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2266%CE%A4%CE%A0%CE%A96%CE%99-66%CE%93%22&page=0&sort=relative
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C2%CE%94%CE%A96%CE%99-1%CE%99%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%A6%CE%A6%CE%A96%CE%99-%CE%9B%CE%9F4
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E6%CE%99%CE%A96%CE%99-%CE%98%CE%92%CE%A5
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2. Ματαιώνουμε τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 101574, για την  εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ 

ΒΕΛΙΚΑΣ», ως προς την ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», καθώς καμία από τις 

υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη.  

 

3.  Εγκρίνουμε την προσφυγή για την ανάθεση της προμήθειας: ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΣ» της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ», σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, λόγω άγονου διαγωνισμού, 

χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 

10900/27-10-2020 (ΑΔΑΜ «20PROC007544474 2020-10-27») διακήρυξη του Δήμου. 

 

4. Εγκρίνουμε την με αριθμό 24/2018 (Τροποποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, ήτοι τα Τεύχη Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΠΛΑΤΑΝΙΑ΄΄ ΒΕΛΙΚΑΣ». 

 

5. Καθορίζουμε τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το Τεύχος «Όροι 

Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση» της υπ’ αριθμ. 24/2018 (Τροποποιημένης) μελέτης του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, που καταρτίστηκαν βάσει της υπ’ αριθ. 10900/27-10-2020 

(ΑΔΑΜ «20PROC007544474 2020-10-27») διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού. 

 

6. Συγκροτούμε τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης: «ΟΜΑΔΑ 3: 

«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ», ως κάτωθι:  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Αθανασία Μπαρτζώκα 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κος, Αν/τρια Προϊσταμένη Τμ. 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

2 Ευμορφία Ντουλούλη Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Πολ/κος Μηχ/κος του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών 

3 Ιωάννα Πολυμέρου 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Τμ. 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Δημήτριος Παπακώστας 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Γεωπόνων, Προϊστάμενος Τμ. Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας 

2 Αγλαΐα Σοφλιού 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμ. 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

3 Γρηγόριος Γώγος Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Οικονομικού του Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

7. Ορίζουμε Πρόεδρο της Επιτροπής την ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κος, Αν/τρια 

Προϊστάμενη του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρώτριά της, την ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ 

ΕΥΜΟΡΦΙΑ, ΠΕ Πολ/κος Μηχ/κος του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

8. Ορίζουμε τη θητεία της Επιτροπής μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης της σύμβασης 

για την ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»,  κατόπιν της διαπραγμάτευσης. 
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9. Η δαπάνη εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΕΛΙΚΑΣ», βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 

02.60.7135.04 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σε βάρος του οποίου έχει 

διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 153.902,60€ με την υπ’ αριθ. 106/2-02-2021 (ΑΔΑ: 9Ξ6ΙΩ6Ι-ΘΒΥ) 

Απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Η Προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.2 «Στήριξη για τη 

δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και 

των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)» του Υπομέτρου 19.2 του 

Μέτρου 19, βάσει της υπ’ αριθ. 83448/2211-2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) Απόφασης ένταξης, με 

Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011235644. 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 274/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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