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Θέμα: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αρ. 10698/26-11-2018 απόφασης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης. 

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

προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στα 5ο και 8ο δημοτικά σχολεία . Με την αρ. 

790/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του 

διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στα 5ο και 8ο δημοτικά 

σχολεία, έγιναν αποδεκτές οι προσφορές του Αγαθαγγελίδη Πέτρου, της εταιρίας «Κ. 

Ιωαννίδης ΑΤΕ» και της εταιρίας ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ και αναδείχθηκε 

προσωρινός ανάδοχος η εταιρία «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ». Από τον προσωρινό 

ανάδοχο ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία και 

υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και συντάχθηκε το 2ο πρακτικό για την ανάδειξη 

οριστικού αναδόχου το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 68/18 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και έγινε η κατακύρωση της προμήθειας στον εν λόγω προμηθευτή. Κατά 

της τελευταίας απόφασης ασκήθηκε προσφυγή από τον  Αγαθαγγελίδη Πέτρο. Με την 

αριθ. 2613/18-4-2018 απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – 

Θράκης αποδέχθηκε την ανωτέρω προσφυγή. Ο Δήμος προσέφυγε κατά της ως άνω 

απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην επιτροπή του άρθρου 152.  

Με την αριθμ. 49/2018 απόφαση της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152, απορρίφθηκε 

η από 17/5/2018 προσφυγή του Δήμου Βέροιας κατά της με αριθμό 2613/18-4-2018 

απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 

όπου με την τελευταία έγινε αποδεκτή η προσφυγή του Αγαθαγγελίδη Πέτρου κατά 

της αριθμ. 68/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Προς συμμόρφωση με την αρ. 2613/18-4-2018 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η Οικονομική Επιτροπή Δ. 

Βέροιας εξέδωσε την αριθμ. 526/2018 απόφαση, με την οποία αναδεικνύεται 

προσωρινός ανάδοχος ο Αγαθαγγελίδης Πέτρος, ο οποίος υπέβαλλε δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας. 

Η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλεγξε τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξέδωσε το από 12-

9-2018 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης 

στον εν λόγω προσωρινό ανάδοχο. 

Στη συνέχεια εκδόθηκε η αρ. 555/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία απορρίπτεται το από 12-9-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, καθώς και 

η προσφορά του προσωρινού αναδόχου Αγαθαγγελίδη Πέτρου, σε πλήρη 

συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στην αρ.  2613/18-4-2018 απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και στην αρ. 

49/2018 απόφαση της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152, αναφορικά με την 

καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ύστερα από 

προσφυγή του εν λόγω προσωρινού αναδόχου κατά της αρ. 555/2018 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής,  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, εξέδωσε 

την  αρ. πρωτ. 10698/26-11-2018 απόφαση, σύμφωνα με την οποία γίνεται αποδεκτή η 

προσφυγή και ακυρώνεται η εν λόγω απόφαση. 

Με το υπ.αριθ. 33797/3-12-2018 έγγραφό της η νομική υπηρεσία του Δήμου 

γνωμοδοτεί για την άσκηση προσφυγής κατά της αρ. πρωτ. 10698/26-11-2018 

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. 
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