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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από  το  5ο πρακτικό  της  τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής της 05-02-2020.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 05 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
14:00,  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  συνεδρίασε  στο
Δημοτικό  Κατάστημα,  με  πρόεδρο  τον  κ.  Κυριζίδη  Εφραίμ,  Αντιδήμαρχο
Τεχνικών Έργων,  ύστερα από την 43806/31-01-2020  έγγραφη πρόσκλησή
του που επιδόθηκε  νόμιμα  στις 31-01-2020 προς  όλα τα  τακτικά  (10)  και
αναπληρωματικά (7) μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 και
του άρθρου 88 του Ν. 4555/2018.

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1.  Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος   1. Ν. Βαρσάμη
2.  Δ. Ακριτίδου                                2. Στ. Τανιμανίδου
3.  Δ. Δαγκλής        3. Γ. Αβαρλής
4.  Μ. Καραγιάννη                    4. Β. Γάκης
5.  Ι. Σπάνου   5. Μ. Πασχαλίδου
6.  Στ. Καλαϊτζίδης   6. Σπ. Βούγιας
7.  Ερ. Θεοτοκάτος   7. Ν. Ζεϊμπέκης
8.  Ελ. Χρυσίδου
9.  Αν. Κουράκης
10.Ι. Κοσμοπούλου

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών ήταν:

Παρόντες (10)

1. Εφ. Κυριζίδης Πρόεδρος 6. Στ. Καλαϊτζίδης
2. Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος 7. Ελ.Χρυσίδου
3. Δ. Ακριτίδου 8. Αν.Κουράκης
4. Μ. Καραγιάννη 9. Ι.Κοσμοπούλου
5. Ι. Σπανού 10. Ν.Βαρσάμη

Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (2)

1. Δ. Δαγκλής 2. Ερ. Θεοτοκάτος
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Τα πρακτικά  τηρήθηκαν  από τον  Αναπληρωτή  Προϊστάμενο  του  Τμήματος
Διοικητικής  Υποστήριξης  Οικονομικής  Επιτροπής  και  Επιτροπής  Ποιότητας
Ζωής, κ. Δημήτριο Μητσηνάκη.

Μετά  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της
συνεδρίασης και εισηγήθηκε, το 5ο θέμα της Η.Δ.  που αφορά:

«α) Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του δημόσιου διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με  τίτλο  “Επισκευή οχημάτων και  μηχανημάτων
έργου  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  π.δ.  4.115.560,00€  με  Φ.Π.Α.  24%
(συμφωνία-πλαίσιο)”, λόγω τροποποίησης των όρων
β) Τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθμ.
55/2019 διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού. » 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’  όψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 3 του Ν.4623/2019
β)Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα
γ)Την  υπ’  αριθμ.  209007/06-11-2019  (ΑΔΑ:  ΩΖΥ7ΩΡ5-ΒΤΖ)  (ΑΔΑΜ:
19REQ005807912) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
δ)Τη με αριθμ.  571/2020 (ΑΔΑ:  6ΛΓ0ΩΡ5-ΤΒΝ) απόφαση Ανάληψης υπο-
χρέωσης ποσού 74.400,00€
ε)Τη με αριθμ.  573/2020 (ΑΔΑ:  Ω1Ζ9ΩΡ5-9ΦΛ) απόφαση Ανάληψης υπο-
χρέωσης ποσού 48.825,00€
στ)Τη με αριθμ. 574/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΕΣΩΡ5-8Χ1) απόφαση Ανάληψης υπο-
χρέωσης ποσού 1.393.860,00€
ζ)Τη με αριθμ. 877/18-12-2019 (ΑΔΑ: 78ΛΘΩΡ5-ΖΑ5) απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά:«α) Κατάρτιση Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών του
δημόσιου  ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με  τίτλο  “Επισκευή
οχημάτων  και  μηχανημάτων  έργου  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης π.δ.
4.115.560,00  €  με  Φ.Π.Α.  24%  (συμφωνία-πλαίσιο)”  και  β)  Συγκρότηση
Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  τη  διενέργεια  και  αξιολόγηση  του  παραπάνω
Διαγωνισμού» 
η)Την από 17-01-2020 προδικαστική προσφυγή της εταιρίας “ECO Ε.Π.Ε.”
θ)Τη  με  αριθμ.  100/29-01-2020  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  που
αφορά: «Αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας του ηλεκτρονικού διεθνούς
ανοικτού διαγωνισμού για την “Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου
του  Δήμου  Θεσσαλονίκης”,  π.δ.  4.115.560,00€  με  ΦΠΑ,  λόγω  κατάθεσης
προδικαστικής προσφυγής κατά των όρων του διαγωνισμού. » 
ι)Τη  με  αριθμ.  43200/31-01-2020  εισήγηση  της  Δ/νσης  Οικονομικής  και
Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών) στο σκεπτικό
της οποίας αναφέρονται τα εξής:

“Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής :  
Με την υπ’αριθμ.877/18-12-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι
όροι του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την «Επισκευή οχημάτων
και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 4.115.560,00 € με το Φ.Π.Α.
24%» και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίστηκε η 30-12-
2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ. και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών ορίστηκε η 31-1-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
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Στις  17-1-2020  υποβλήθηκε  στην  Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.)  προδικαστική προσφυγή από την εταιρία ECO Ε.Π.Ε. κατά των όρων και
των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ’αριθμ.55/2019  διακήρυξης  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης που αφορά στην ανωτέρω ανάθεση εργασιών.
Το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών προέβη, σύμφωνα με το από 20-1-2020
έγγραφο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),  στις  κάτωθι
ενέργειες : 
-κοινοποίηση  της  προσφυγής  μέσω  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  τρίτο  ο
οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής (20-1-2020)
-παραχώρηση δικαιώματος πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού 
στην Α.Ε.Π.Π. (20-1-2020)
-αποστολή  φακέλου  του  διαγωνισμού  και  των  απόψεων  της  υπηρεσίας  (το
υπ’αριθμ.31090/23-1-2020  έγγραφο  του  Τμήματος  Μελετών  και  Σχεδιασμού
Συστημάτων  Καθαριότητας)  σχετικά  με  την  προδικαστική  προσφυγή  μέσω
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (24-1-2020)
Στις 21-1-2020 διαβιβάστηκε στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, μέσω  e-

mail η υπ’αριθμ.62/2020 πράξη Προέδρου 6ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π. περί ορισμού της
21-2-2020 ως ημερομηνία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής και κλήσεως της
Αναθέτουσας Αρχής σε κατάθεση απόψεων επί  της αίτησης αναστολής και ορισμού
προσωρινών μέτρων της εταιρίας ECO Ε.Π.Ε. 
Καθώς :
1.     Στο  άρθρο  18  «Απόφαση  επί  της  προσφυγής-Διαδικασία-Συνέπειες»  του
υπ’αριθμ.39/2017 Π.Δ/τος ορίζεται ότι : «Η απόφαση, η οποία συντάσσεται από τον
εισηγητή  της  υπόθεσης  και  υπογράφεται  από  τον  προεδρεύοντα  του  οικείου
σχηματισμού και το γραμματέα, εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής….»  
2.     Το  χρονικό  διάστημα  που  υπολείπεται  για  την  υποβολή  των  προσφορών
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :  31-1-2020) δεν επαρκεί  για την
ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  εξέτασης  της  προδικαστικής  προσφυγής  και  της
έκδοσης απόφασης από την ΑΕΠΠ, 
εκδόθηκε  αρχικά,  σε  απάντηση  της  υπ’αριθμ.62/2020  πράξης  ΑΕΠΠ,  η
υπ’αριθμ.29096/22-1-2020 ανακοίνωση αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και
κατόπιν  η  υπ’αριθ.100/29-1-2020  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την
αναστολή  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  μετά  την  υπ’αριθμ.33043/24-1-2020
εισήγησή μας. 
Το Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας :
-Με το υπ’αριθμ.31090/23-1-2020 έγγραφό του,  έκανε αποδεκτή εξ’ολοκλήρου την
προδικαστική προσφυγή  της εταιρίας  ECO Ε.Π.Ε. γεγονός που καθιστά αναγκαία
την τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθμ.55/2019
διακήρυξης ως κάτωθι : 
Άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης 
Από : «Κατηγορία 2 Επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργου (φορτωτών, σκαπτικών,
οδοποιϊας, διαγράμμισης οδών κλπ)
α.  Να  διαθέτουν  άδεια  επισκευής  μηχανημάτων  έργου  ή  βαρέων  οχημάτων  ή
επιβατηγών οχημάτων»
Σε :  «Κατηγορία 2 Επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργου (φορτωτών, σκαπτικών,
οδοποιϊας, διαγράμμισης οδών κλπ)
α.  Να  διαθέτουν  άδεια  επισκευής  μηχανημάτων  έργου  σύμφωνα  με  την  κείμενη
νομοθεσία»
Άρθρο 4.1.2 των τεχνικών προδιαγραφών 
Από : «Το συνεργείο επισκευής θα πρέπει να διαθέτει άδεια επισκευής μηχανημάτων
έργου ή βαρέων οχημάτων ή επιβατηγών οχημάτων αλλά και  τις  ειδικότητες  που
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, όπως αυτές ορίζονται στο Ν.1575/1985 (ΦΕΚ
Α΄207-1985) όπως ισχύει»
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Σε : «Το συνεργείο επισκευής θα πρέπει να διαθέτει άδεια επισκευής μηχανημάτων
έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αλλά και τις ειδικότητες που αναφέρονται
στον  παρακάτω πίνακα,  όπως αυτές  ορίζονται  στον  Ν.  1575/1985 (ΦΕΚ Α’  207-
1985) όπως ισχύει».
-Με  το  υπ’αριθμ.40289/30-1-2020  έγγραφό  του,  πρότεινε  τη  ματαίωση  της
διαγωνιστικής  διαδικασίας  λόγω  της  ανωτέρω  τροποποίησης  των  όρων  και  των
τεχνικών προδιαγραφών. 
-Με  το  υπ’αριθμ.40423/30-1-2020  έγγραφό  του,  διαβίβασε  στο  Τμήμα  μας  την
τροποποιημένη μελέτη....” 

και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

  α)Ματαιώνει  την  διαγωνιστική  διαδικασία  του  δημόσιου  ηλεκτρονικού
διεθνούς  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την  «Επισκευή  οχημάτων  και
μηχανημάτων  έργου  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  π.δ.  4.115.560,00  €  με  το
Φ.Π.Α.  24%»,  λόγω  τροποποίησης  των  όρων  και  των  τεχνικών
προδιαγραφών.
 
 β)Τροποποιεί  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
υπ’αριθμ.55/2019 διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού ως εξής: 

Άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης 
Από :  «Κατηγορία  2  Επισκευή  λοιπών  μηχανημάτων  έργου  (φορτωτών,
σκαπτικών, οδοποιϊας, διαγράμμισης οδών κλπ)
α. Να διαθέτουν άδεια επισκευής μηχανημάτων έργου ή βαρέων οχημάτων ή
επιβατηγών οχημάτων»
Σε :  «Κατηγορία  2  Επισκευή  λοιπών  μηχανημάτων  έργου  (φορτωτών,
σκαπτικών, οδοποιϊας, διαγράμμισης οδών κλπ)
α.  Να  διαθέτουν  άδεια  επισκευής  μηχανημάτων  έργου  σύμφωνα  με  την
κείμενη νομοθεσία»

Άρθρο 4.1.2 των τεχνικών προδιαγραφών 
Από :  «Το  συνεργείο  επισκευής  θα  πρέπει  να  διαθέτει  άδεια  επισκευής
μηχανημάτων έργου ή βαρέων οχημάτων ή επιβατηγών οχημάτων αλλά και
τις  ειδικότητες  που  αναφέρονται  στον  παρακάτω  πίνακα,  όπως  αυτές
ορίζονται στο Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207-1985) όπως ισχύει»
Σε :  «Το  συνεργείο  επισκευής  θα  πρέπει  να  διαθέτει  άδεια  επισκευής
μηχανημάτων  έργου  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  αλλά  και  τις
ειδικότητες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, όπως αυτές ορίζονται
στον Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α’ 207-1985) όπως ισχύει».

 γ)Κατά τα λοιπά ισχύει  η  υπ’αριθμ.  877/18-12-2019 (ΑΔΑ:78ΛΘΩΡ5-ΖΑ5)
απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  και  συγκεκριμένα  όσο  αφορά  στη
συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Μειοψηφεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Α.Κουράκης
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Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 127/2020.

Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ε.ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ                                                            (Ακολουθούν υπογραφές
(Ακολουθεί υπογραφή)                                                 των παρόντων μελών)  
                                                
                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                 Ε.ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
                                             
                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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