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Θέμα: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αρ. 5065/20-6-2018 απόφασης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

Βάσει της 47008/20-12-2017 διακήρυξης διενεργήθηκε διαγωνισμός για την
προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού. Με την αρ. 244/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται τα πρακτικό του διαγωνισμού, σύμφωνα με το
οποίο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων ήταν πλήρη και
ανακηρύσσεται οριστικός ανάδοχος η εταιρεία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» για τις ομάδες της
προμήθειας Α΄, Β΄ & Ε΄ και ο Αγαθαγγελίδης Πέτρος για τις ομάδες Γ΄ & Δ΄. Κατά
της ως άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, άσκησε προσφυγή στην οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο Αγαθαγγελίδης Πέτρος.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την αρ. πρωτ. 5065/20-6-2018 απόφασή της,
απορρίπτει την εν λόγω προσφυγή ως αβάσιμη και ακυρώνει την αριθμ. 244/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που αφορά στην ανάδειξη της
εταιρίας «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» ως οριστικού αναδόχου για τις ομάδες Α, Β & Ε, ως μη
νόμιμη.

Με το υπ.αριθ.18237/2-7-2018 έγγραφό της η νομική υπηρεσία του Δήμου
γνωμοδοτεί για την άσκηση προσφυγής κατά της αρ. πρωτ. 5065/20-6-2018 απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Έχοντας υπόψη :

- την υπ’ αριθμό 47008/20-12-2017Διακήρυξη του Δημάρχου.

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός
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