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Θέμα: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αρ. 2613/18-4-2018 απόφασης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης. 

 

Βάσει της αρ. 39344/30-10-2017 διακήρυξης διενεργήθηκε διαγωνισμός για την 

προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο 5
ο
 αι 8

ο
 δημοτικά σχολεία. Στο 

διαγωνισμό συμμετείχαν επτά προμηθευτές και με την αρ. 790/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, έγιναν 

αποδεκτές οι τρεις προσφορές (Αγαθαγγελλίδης Πέτρος, Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ και Αφοι 

Βαλάση & ΣΙΑ ΟΕ), ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν λόγω ελλείψεων στο ΤΕΥΔ και 

ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η επιχείρηση Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης υπέβαλλε ένσταση ο Αγαθαγγελλίδης Πέτρος, βάλλοντας κατά 

της αποδοχής της προσφοράς των Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ και Αφοι Βαλάση & ΣΙΑ ΟΕ, η 

οποία απορρίφθηκε με την αρ. 866/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χωρίς 

να εξετασθεί στην ουσία της, επειδή το παράβολο που κατατέθηκε υπολείπονταν κατά 

1,78€ του ποσού που έπρεπε να καταβληθεί. 

Κατά της αρ. 790/2017 και 866/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, άσκησε 

προσφυγή στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο Αγαθαγγελίδης Πέτρος, η οποία 

απορρίφθηκε με την αρ. πρωτ. 792/26-2-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ η προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 12
ο
 της διακήρυξης, τα 

οποία εξετάσθηκαν από την επιτροπή διαγωνισμού και με την αρ. 68/2018 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το σχετικό πρακτικό της σύμφωνα με το οποίο 

τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη  και αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος η επιχείρηση Κ. 

Ιωαννίδης ΑΤΕ. Κατά της τελευταίας απόφασης άσκησε προσφυγή ο  Αγαθαγγελίδης 

Πέτρος, που έγινε δεκτή με την αρ. πρωτ. 2613/18-4-2018 απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Με το από 2-5-2018 έγγραφό της η νομική υπηρεσία του Δήμου γνωμοδοτεί για την 

άσκηση προσφυγής κατά της αρ. πρωτ. 2613/18-4-2018 απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Έχοντας  υπόψη : 

- την υπ’ αριθμό 39344/30-10-2017Διακήρυξη 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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Η Προϊσταμένη Τμήματος                                           Η Διευθύντρια Οικονομικών 

          Προμηθειών            Υπηρεσιών 
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