
Θ Ε Μ Α: «Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεσης) για την προμήθεια 
και τοποθέτηση εξοπλισμού υπαίθριου θεάτρου στο Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη 

 

 

 Με τη υπ’ αρίθμ. 24 / 2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια 

διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού υπαίθριου θεάτρου στο Οικοπάρκο 

Αλτιναλμάζη και με την υπ’ αριθμ. 26 / 2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού της 

προμήθειας. Ακολούθως, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η υπ’ αριθμ. 9368/01-03-2016 διακήρυξη του 

διαγωνισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε νομίμως.                   

Στον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 31/03/2016 κατά την αποσφράγιση των φακέλων των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμών, στο υπ’αριθμ. 

14984/2016 πρακτικό της διαπίστωσε ότι και οι πέντε συμμετέχοντες θα πρέπει να αποκλειστούν από 

την περαιτέρω διαδικασία, διότι οι προσφορές τους δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας. Οι λόγοι αποκλεισμού έκαστου συμμετέχοντα αναφέρονται 

αναλυτικά στο παραπάνω πρακτικό της ΕΔ. Επιπλέον, στο ίδιο πρακτικό η ΕΔ πρότεινε προς την ΟΕ 

τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την απευθείας ανάθεση της προμήθειας από το 

ΔΣ, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο αναφέρει ότι «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 (…) 

τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 

αρχές, κατά περίπτωση.»  

Σε συνέχεια των παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της ματαίωσε το 

αποτέλεσμα του διενεργηθέντος διαγωνισμού και παρέπεμψε το θέμα στο ΔΣ για λήψη απόφασης 

σχετικά με την έγκριση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης) μετά από άγονο 

διαγωνισμό. 

Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη 

της ΕΑΑΔΗΣΥ, μόνον εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο 

πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 60/2007 (άρθρο 2 παρ.2γ δδ του Ν.4013/2011). Συνεπώς, για την 

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού 

στο Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 201.966,00 € (χωρίς το ΦΠΑ), δεν 

απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρχής. 

 

Κατά τα λοιπά η ανάθεση με διαπραγμάτευση θα γίνει με τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης 

και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που απαιτούνται από τη διακήρυξη.  

 

Ο Δήμος, προκειμένου να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή θα καλέσει και τους πέντε 

ενδιαφερόμενους οι οποίοι υπέβαλλαν προσφορά στην αρχική διαδικασία (διαγωνισμό) δηλαδή τους : 

 



1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 

4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

5. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 

 

να λάβουν μέρος στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, υποβάλλοντας πλήρη προσφορά (δ/κά 

συμμετοχής – τεχνική και οικονομική προσφορά). Τους προμηθευτές θα δεσμεύουν όλοι οι όροι του 

διαγωνισμού καθώς η απευθείας ανάθεση θα γίνει χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων του 

διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3β του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

         εισηγητής: 

Ο Αντιδήμαρχος  

 

 

Παντελίδης Γεώργιος 


