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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 70783/12-9-2022 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής  

της 32/2022 με τηλεδιάσκεψη  συνεδρίασης  
 

Ημερομηνία Επίδοσης της 69854 
πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 08-09-2022 

  
Ημερομηνία συνεδρίασης: 12 Σεπτεμβρίου 2022 

  

Αριθμ. απόφασης: 470/2022 
 
Περίληψη απόφασης: 

Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης και ματαίωση 
ή μη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 10128/2021 
ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  
 
Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν οι κ.κ.:  
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

Σταθούλης  Σπυρίδων 
Κατσιγιάννης  Επαμεινώνδας 
Βλάχου - Σταματάκη  Ελένη 
Παπαδόπουλος  Μιχαήλ 
Λέκκα  Φανή 
Βουρλάκη  Αικατερίνη 

Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 
Τακτικό Μέλος 
Τακτικό Μέλος 
Τακτικό Μέλος 
Αναπληρωματικό Μέλος 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε σύμφωνα με την 14/2022 
Aπόφαση Δημάρχου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπυρίδων Σταθούλης, τα μέλη της 
εκλέχθηκαν σύμφωνα με την 2/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα (6) μέλη 
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Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ  Νικολαράκος 
Ιωάννης, Σαγρής Παναγιώτης, Μπόγδανος Σπυρίδων, Μπούρας 
Βασίλειος αν και νόμιμα εκλήθησαν.  
 
Αρίθμ. Θέματος:  3   
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αναφέρεται στην 
υπ' αριθμ. πρωτ. 70286 /09-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών 
της  Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών του Δήμου, η οποία έχει ως 
εξής:   
   

Προκειμένου ο Δήμος Αμαρουσίου να προχωρήσει στην επιλογή αναδόχου 
για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
συντάχθηκε και διαβιβάσθηκε στο Τμήμα Προμηθειών, την 20η Ιουνίου 2022, η με 
αριθμό 4/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήματος 
Διαχείρισης Εξοπλισμού & Οχημάτων, καθώς και το σχετικό σχέδιο όρων 
διακήρυξης. Επίσης, το Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού & Οχημάτων της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης προσκόμισε έγγραφα τεκμηρίωσης 
προϋπολογισμού – έρευνα αγοράς που συνοδεύουν την εν λόγω μελέτη. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ανέρχεται στο ποσό των 2.982.765,99 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  

Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 
οικονομικό έτος 2022 στο κωδικό ΚΑ: 62-7132.004 με ποσό ύψους 2.982.765,99 

€ και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 10128/2021 
ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Mε τη με αριθμ. πρωτ. 51021/24-06-2022 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης έγινε η έγκριση της δαπάνης και η δέσμευση – διάθεση της σχετικής 
πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με Κ.Α.: 62-7132.004 και 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.982.765,99 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%). 
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Κατόπιν, η Οικονομική Επιτροπή με τη με αριθμό 415/2022 απόφασή της 
ενέκρινε για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», τις τεχνικές προδιαγραφές,  την 
υπ’αριθμ.4/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, τον τρόπο 
εκτέλεσης , συνέταξε τους όρους του σχετικού ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου 
διαγωνισμού και προέβη στη συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας  και 
αξιολόγησης, καθώς και τον ορισμό του προέδρου και αναπληρωτή προέδρου, του 
γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα καθώς και των μελών και 
αναπληρωματικών μελών. 

Εν συνεχεία, συντάχθηκε και προκηρύχθηκε η υπ’αριθμ.πρωτ.64997/12-8-
2022 διακήρυξη ανοιχτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και 
αναρτήθηκε σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό συστήματος 
164086. Αναρτήθηκε επίσης στο site του Δήμου, ενώ δημοσιεύτηκε και στις 
εφημερίδες. 

Ο διαγωνισμός της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 64997/12-8-2022 διεξήχθη 
ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού τον αριθμό 164086. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών είναι στις 19-09-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 
μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 23-09-
2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 

Στη συνέχεια, η αρμόδια επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον εν 
λόγω διαγωνισμό, όπως ορίστηκε με την υπ’αριθμ. 415/2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το υπ’αριθμ. πρωτ. …….   πρακτικό σύμφωνα 
με το οποίο :  

<<… Η Οικονομική Επιτροπή με τη με αριθμό 415/2022 απόφασή της ενέκρινε για 
την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ Α.Π. 10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», τις 
τεχνικές προδιαγραφές,  την υπ’αριθμ.4/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
& Ανακύκλωσης, τον τρόπο εκτέλεσης , συνέταξε τους όρους του σχετικού 
ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού και προέβη στη συγκρότηση 
επιτροπής  διενέργειας  και αξιολόγησης, καθώς και τον ορισμό του προέδρου και 
αναπληρωτή προέδρου, του γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα καθώς και των 
μελών και αναπληρωματικών μελών. 
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Εν συνεχεία, συντάχθηκε και προκηρύχθηκε η υπ’αριθμ.πρωτ.64997/12-8-2022 
διακήρυξη ανοιχτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
αύξοντα αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 164086, σύμφωνα με την οποία η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 19-09-2022 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών στις 23-09-2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 

Κατόπιν όμως  σχετικών ερωτημάτων και   έγγραφων αιτημάτων που 
υποβλήθηκαν από οικονομικούς φορείς,  διαπιστώθηκε ότι  οι τεχνικές 
προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης δεν είναι συμβατές με την Απόφαση 
Ένταξης με Α.Π. 10128/12-01-2022 (ΑΔΑ: 6Φ8Ν46ΜΤΛ6- 05Ο) του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών δυνάμει της οποίας το άνω έργο (Τμήμα Ι της διακήρυξης) 
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 ’ του Ν.4412/2016.(ΦΕΚ 147/08.08.2016 
τεύχος Α’): 

  

« Άρθρο 106 

Ματαίωση διαδικασίας 

  

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. 
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 με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 3, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 
υπό ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος 
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προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
3.Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
4.Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παρ. 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης 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, να αποφασίσει, παράλληλα 
με τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, και την επανάληψη 
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με αντικατάσταση ή μη των όρων 
της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29, περί ανταγωνιστικής 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ή 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον, στην τελευταία αυτήν 
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών…….» 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω , μετά από 
διαλογική συζήτηση και αφού σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο, 

γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί   ο μ ό φ ω ν α 

  

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμαρουσίου για τη ματαίωση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ»  και τη σύνταξη εκ νέου της σχετικής μελέτης και διακήρυξης,  

διότι διαπιστώθηκαν σφάλματα  κατά τη σύνταξη της σχετικής μελέτης και 
διακήρυξης, καθώς κατόπιν σχετικών ερωτημάτων και   έγγραφων αιτημάτων που 
υποβλήθηκαν από οικονομικούς φορείς,  διαπιστώθηκε ότι  οι τεχνικές 
προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης δεν είναι συμβατές με την Απόφαση 
Ένταξης με Α.Π. 10128/12-01-2022 (ΑΔΑ: 6Φ8Ν46ΜΤΛ6- 05Ο) του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών δυνάμει της οποίας το άνω έργο (Τμήμα Ι της διακήρυξης) 
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

    Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
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1. του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. Στ και ζ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεύχος Α’)  όπου ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή <<..στ)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. 
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το 
πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 
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 106 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεύχος Α’) περί ματαίωσης της διαδικασίας, όπου ορίζεται ότι <<… 
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. 
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 με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 3, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 
υπό ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος 
προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
3.Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του 
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αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
4.Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παρ. 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης 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, να αποφασίσει, παράλληλα 
με τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, και την επανάληψη 
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με αντικατάσταση ή μη των όρων 
της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29, περί ανταγωνιστικής 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ή 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον, στην τελευταία αυτήν 
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών…….» 

Παρακαλούμε για  την  λήψη  σχετικής  απόφασης, περί:  

α) έγκρισης ή μη του με αριθμ.πρωτ. 70165/9-9-2022 πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης   

β) ματαίωσης ή μη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης που αφορά στην 
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
- ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 
10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και τη σύνταξη εκ 
νέου της σχετικής μελέτης και διακήρυξης, διότι διαπιστώθηκαν σφάλματα  κατά 
τη σύνταξη της σχετικής μελέτης και διακήρυξης, καθώς κατόπιν σχετικών 
ερωτημάτων και   έγγραφων αιτημάτων που υποβλήθηκαν από οικονομικούς 
φορείς,  διαπιστώθηκε ότι  οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης δεν 
είναι συμβατές με την Απόφαση Ένταξης με Α.Π. 10128/12-01-2022 (ΑΔΑ: 
6Φ8Ν46ΜΤΛ6- 05Ο) του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών δυνάμει της οποίας 
το άνω έργο (Τμήμα Ι της διακήρυξης) εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ».  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη 
της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της 
παρούσης,   

α) το με αριθμ. πρωτ. 70165/9-9-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης   
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β) την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης που αφορά στην 
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
- ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 
10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και τη σύνταξη εκ 
νέου της σχετικής μελέτης και διακήρυξης, διότι διαπιστώθηκαν σφάλματα  κατά 
τη σύνταξη της σχετικής μελέτης και διακήρυξης, καθώς κατόπιν σχετικών 
ερωτημάτων και   έγγραφων αιτημάτων που υποβλήθηκαν από οικονομικούς 
φορείς,  διαπιστώθηκε ότι  οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης δεν 
είναι συμβατές με την Απόφαση Ένταξης με Α.Π. 10128/12-01-2022 (ΑΔΑ: 
6Φ8Ν46ΜΤΛ6- 05Ο) του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών δυνάμει της οποίας 
το άνω έργο (Τμήμα Ι της διακήρυξης) εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ».  

 
 

Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο. 
 
Εκδόθηκε η με αριθμό 470/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται: 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                   

ΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας  
2. Βλάχου - Σταματάκη Ελένη  
3. Παπαδόπουλος Μιχαήλ  
4. Λέκκα Φανή  
5. Βουρλάκη Αικατερίνη  
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