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ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου πρακτικού (επανάληψη διαδικασίας) του συνοπτικού διαγωνισμού 
και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε Απ.Παύλου   
(περιοχή  επέκτασης Μακροχωρίου)» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί 
να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 
επιστήμονες» 

Βάσει της 291/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν 
οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Διάνοιξη οδών Δ.Ε Απ. 
Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη 
του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 17PROC006294992). 

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τρεις (3) συμμετέχοντες εκ των οποίων δεν έγινε  
δεκτή στον διαγωνισμό η εταιρεία "ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.E.", σύμφωνα με το από  
21-06-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

Με την αριθμ. 439/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 
αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου ο κ. Πέτρος Αγαθαγγελίδης. 

Κατά της απόφασης αυτής στράφηκε η έτερη συνυποψήφια στο διαγωνισμό εταιρεία 
"ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.E." με την από 17-07-2017 (η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 
25299/2017 ) ένστασή της. Επ  ́αυτής η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού με την από 
18-07-2017 γνωμοδότηση πρότεινε την απόρριψή της στο σύνολό της. 

Επ΄αυτής εκδόθηκε η αριθμ. 489/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Βέροιας, με την οποία έγινε δεκτή αυτή, αποκλείστηκε ο κ. Πέτρος Αγαθαγγελίδης, 
ανακλήθηκε η αριθμ. 439/2017 απόφαση της ίδιας με αντικείμενο την έγκριση πρακτικών 
διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ως άνω έργου και αποφασίστηκε η 
επαναξέταση των φακέλων των συμμετεχόντων από την Επιτροπή Διαγωνισμού, ύστερα 
από την αποδοχή της ανωτέρω ένστασης και την εκ νέου ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

Η ως άνω απόφαση διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 27010/31-07-2017 έγγραφο του 
Δήμου Βέροιας στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- 
Θράκης προκειμένου να λάβει έλεγχο νομιμότητας. 

Επακολούθησε η αριθμ.6530/18-08-2017 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με την οποία ακυρώθηκε η αριθμ. 489/2017 απόφαση της 
Ο.Ε. του Δήμου Βέροιας, κατά παραδοχή των σχετικών ισχυρισμών της υπό εισήγηση 
προσφυγής ως βάσιμων. 

Οικονομική Επιτροπή  
 Δήμου Βέροιας 



H εταιρεία "ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.E." κατέθεσε την αριθμ. 218/28-09-2017  
προσφυγή κατά της αριθμ.πρωτ. 6530/18-08-2017 απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης και της αριθμ. 489/2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας στην επιτροπή του άρθρου 152 του 
Ν.3463/2006. 

Η 2η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 με την αριθμ. 111/2017  
απόφαση της, κάνει δεκτή την παραπάνω προσφυγή στο σύνολό της ως βάσιμη. 

Κατόπιν των ανωτέρων η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, συνεδρίασε την 23-01-2018 
για να επανεξετάσει τους φακέλους των συμμετεχόντων σύμφωνα με την αριθμ. 111/2017 
απόφαση της 2ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού με το από 23-01-2018 πρακτικό αξιολόγησης γνωμοδότησε  
προς την οικονομική επιτροπή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου του Ν.4412/2016 
για την ανάδειξη της εταιρείας "ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.E.", ως προσωρινού 
αναδόχου του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης 
Μακροχωρίου)». 

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό πρακτικό κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του 
Ν.4412/2016 για την έγκριση ή μη. 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική 
Επιτροπή καλείται: 
1) Να ανακαλέσει τις 439/2017 και 489/2017 αποφάσεις της. 
2) Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 
3) Να αναδείξει τον προσωρινό μειοδότη του έργου. 
 
Συνημμένα:  
1. Το από 23-01-2018  πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού 
2. Τη αριθμ. 111/2017 απόφαση της 2ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.  
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