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από το πρακτικό της 5
ης

/10-3-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 5
ο
 : Έγκριση της ματαίωσης του διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια 

ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου 

Αγιάς έτους 2015» και έγκριση της απευθείας ανάθεσής της με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 

Στo Δημαρχείο Αγιά, σήμερα Τρίτη 10/3/2015, ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

2243/6-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος 4. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος 

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος και η Προϊστάμενη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

κα Μπαρτζώκα Αθανασία.  

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 5
ο
 : Έγκριση της ματαίωσης του διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια 

ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου 

Αγιάς έτους 2015» και έγκριση της απευθείας ανάθεσής της με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης 

Σπανός, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 2 του Ν.2286/1995: 

«Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) είναι η διαδικασία που οι επί μέρους φορείς 

προσφεύγουν στους προμηθευτές της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους των υπό 

σύναψη συμβάσεων με έναν ή περισσότερους από αυτούς, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισμού. 

Η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τηρηθεί στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

Ι. Εφόσον κατά τη διενέργεια ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας: 

α) υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές και υπό τους όρους άτι: 

αα) κλήθηκαν για διαπραγμάτευση όσοι υπέβαλαν προσφορές και αξιολογήθηκαν κατά την 

προηγηθείσα διαδικασία και 

ββ) δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης. 

β) δεν υποβλήθηκαν προσφορές ή οι υποβληθείσες κρίνονται απαράδεκτες και υπό τις προϋποθέσεις 

ότι: αα) δεν μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης και ββ) διαβιβάζεται σχετική 

έκθεση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης….». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ:  

«1.Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του 

προς τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο ή, για τις περιπτώσεις του τελευταίου 

εδαφίου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού, το 

δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, που αποφασίζουν σχετικά, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των Ν. 1797/1988, 2000/1991 και του παρόντος κανονισμού: 

α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προφέρει ο 

προμηθευτής. 

β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ) Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της 

προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α της 

παραγράφου αυτής. 

δ) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ 

περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ 

αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται 

με κλήρωση. 

2. Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί 

για: 

α) ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, για 

ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής. 

β) συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης. 

γ) Τελική ματαίωση της προμήθειας, τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές, κατά περίπτωση». 

 

Σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ:  

«2. Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας 

ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον 

προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση 

πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις 
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της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και να 

αναφέρονται, πέραν των στοιχείων (ονομασία [3] και ταχυδρομική διεύθυνση) της αναθέτουσας 

αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση των αγοραζομένων εμπορευμάτων, ο αριθμός των αιτήσεων 

συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να 

υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως δε, ο αριθμός των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι 

απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από το 

νομάρχη. Εάν η προς εκτέλεση προμήθεια είναι δαπάνη ίσης ή μεγαλύτερης των 200.000 ECU, η 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή τα κυριότερα σημεία της διαβιβάζονται στην επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με φροντίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον ήθελαν ζητηθούν από την 

Επιτροπή. Σε περίπτωση που η απευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια ή δαπάνη της οποίας δεν 

υπερβαίνει κατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) 

δραχμών (Σήμερα 15.000 ευρώ, όπως ορίστηκε με την Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην περίπτωση θ της παραγράφου 20 του Ν. 

1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει σχετικά, με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω, ο 

δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την 

αξιολόγηση οργάνου. 

3.Σε περίπτωση που πριν από την απευθείας ανάθεση ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα διαγωνισμού, οι 

παραπάνω αποφάσεις υποκαθίστανται από την απόφαση της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του 

άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού, με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω». 

 

Με την υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού για την 

προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου. 

 

Από το Δήμαρχο εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1362/12-02-2015 σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού, 

περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή εφημερίδα Λάρισας «Ελευθερία» στις 

19/02/2015. 

 

Στον δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό που διεξήχθη στις 25-02-2015, καθώς και στον επαναληπτικό 

διαγωνισμό που διεξήχθη στις 04-03-2015 δεν έλαβε μέρος κανένας προμηθευτής και οι 2 διαγωνισμοί 

έχουν καταστεί άγονοι, σύμφωνα με το Πρακτικά Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του άρθρου 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ, συνέταξε την από 05-03-2015 γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αγιάς, με την οποία εισηγείται να εγκρίνει τη ματαίωση του διαγωνισμού της προμήθειας: 

«Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου 

Αγιάς έτους 2015», διότι οι δημόσιοι πρόχειροι διαγωνισμοί που διεξήχθησαν στις 25-02-2015 και 

στις 04-03-2015 (επαναληπτικός) έχουν αποβεί άγονοι λόγω μη υποβολής προσφορών, και την 

απευθείας ανάθεση της προμήθειας  από το Δημοτικό Συμβούλιο με διαδικασία μέσω 

διαπραγμάτευσης.  

 

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:  

- τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, 

- τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρα 21, 23, 

- την υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης των τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια 

ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 1362/12-02-2015 διακήρυξη της προμήθειας  
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- το από 26-02-2015 Πρακτικό Ι και το από 05-03-2015 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, 

- την από 05-03-2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 

εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

1. Να  εγκρίνετε το από 26-02-2015 Πρακτικό Ι και το από 05-03-2015 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου 

Αγιάς έτους 2015» και να αποδεχτείτε την από 05-03-2015 σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

2. Να εγκρίνετε τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια:  «Προμήθεια 

ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 

2015» διότι οι δημόσιοι πρόχειροι διαγωνισμοί που διεξήχθησαν στις 25/02/2015 και στις 

04/03/2015 (επαναληπτικός) έχουν αποβεί άγονοι λόγω μη υποβολής προσφορών. 

 

3. Να εγκρίνετε την απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο της 

προμήθειας: «Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - 

μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2015». 

 

4. Να προσκληθούν για την υποβολή προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης οι παρακάτω 

υποψήφιοι προμηθευτές: 

1) Συράκης Αργύρης, με έδρα την Αγιά. 

2) Σδρόλιας Θωμάς, με έδρα την Λάρισα. 

3) Ριζάκης Κωνσταντίνος, με έδρα την Αγιά. 

4) Μπελόγιας Γεώργιος, με έδρα την Λάρισα. 

5) Κατσαντάμης Βασίλειος, με έδρα την Λάρισα.       

6) Ολύμπιος Αθανάσιος, με έδρα την Στόμιο. 

7) Λάμπρου-Αργυρούλης, με έδρα την Αγιά. 

 

5. Να καθορίσετε ότι η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφονται και έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αγιάς». 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής: 

Ο Αντιπρόεδρος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, είπε στην τοποθέτησή του: «Έχουμε πει επανειλημμένα ότι 

οι όροι αυτού του διαγωνισμού είναι ασαφής. Λέμε και προτείνουμε εδώ και τέσσερα χρόνια να 

λειτουργήσει το αμαξοστάσιο του Δήμου όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα οχήματα, θα υπάρχουν οι 

κατάλληλοι χώροι για το προσωπικό και θα μπορεί να γίνεται τακτικός έλεγχος για το ποία οχήματα 

υπάρχουν και σε τι κατάσταση είναι, αν λειτουργούν, ποιοί τα λειτουργούν. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. 

Καταψηφίζω την εισήγηση». 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Τριαντάφυλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Διατηρώ τις 

επιφυλάξεις που καταγράφηκαν στην απόφαση της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και του 

καθορισμού των όρων του διαγωνισμού. Μας παραθέτετε έναν κατάλογο ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων γενικώς και αορίστως. Χωρίς να περιγράφεται τα ανταλλακτικά που αναφέρετε για ποια 

οχήματα προορίζονται. Ενώ θα έπρεπε με διαφάνεια να αναφέρετε τον τύπο των εξαρτημάτων, ακόμα 

τις προδιαγραφές και τον κατασκευαστή. Πρόκειται για διαγωνισμό παρωδία. Διαφωνώ με τη 

διαδικασία, καταψηφίζω και διερωτώμαι αν εγκριθεί».  
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,  

- τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, 

- τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρα 21 και 23, 

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2014 (ΑΔΑ: 

6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

22837/252526/8-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως 

Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ 6/2015 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ.20/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΡΓΩ6Ι-Η5Μ) απόφασή της με την οποία διατέθηκαν οι 

σχετικές πιστώσεις για την προμήθεια – υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών - 

Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2015»,  

- την υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης των τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια 

ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 

2015, 

- την υπ’ αριθμ. 1362/12-02-2015 διακήρυξη της προμήθειας  

- το από 26-02-2015 Πρακτικό Ι και το από 05-03-2015 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας 

και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, 

- την από 05-03-2015 (Πρακτικό ΙΙΙ) γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

- τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής κ.κ. Καλαγιά Γρηγόριου και Τριανταφύλλου 

Αθανάσιου,  

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνει το από 26-02-2015 Πρακτικό Ι και το από 05-03-2015 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου 

Αγιάς έτους 2015» και να αποδεχτείτε την από 05-03-2015 (Πρακτικό ΙΙΙ) σχετική γνωμοδότηση 

της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

2. Εγκρίνει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια:  «Προμήθεια 

ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 

2015» διότι οι δημόσιοι πρόχειροι διαγωνισμοί που διεξήχθησαν στις 25/02/2015 και στις 

04/03/2015 (επαναληπτικός) έχουν αποβεί άγονοι λόγω μη υποβολής προσφορών. 

 

3. Προτείνει την απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο της 

προμήθειας: «Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - 

μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2015». 

 

4. Προσκαλεί για την υποβολή προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τους παρακάτω 

υποψηφίους προμηθευτές: 

1) Συράκης Αργύρης, με έδρα την Αγιά. 

2) Σδρόλιας Θωμάς, με έδρα την Λάρισα. 

3) Ριζάκης Κωνσταντίνος, με έδρα την Αγιά. 

4) Μπελόγιας Γεώργιος, με έδρα την Λάρισα. 

5) Κατσαντάμης Βασίλειος, με έδρα την Λάρισα.       

6) Ολύμπιος Αθανάσιος, με έδρα την Στόμιο. 

7) Λάμπρου-Αργυρούλης, με έδρα την Αγιά. 
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5. Καθορίζει ότι η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφονται και έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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