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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 24 Ιουνίου 2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         
Email: oedm@marathon.gr    

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2022 από (24-06-2022) 
της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. 

 

4ο Κατεπείγον θέμα (215 – 2022 ΟΕ). - Λήψη απόφασης για την έγκριση 

πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών διαγωνισμού, αξιολόγησης 
προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Μίσθωση μηχανημάτων οδοποιίας για την 
διάστρωση ασφαλτικού ξύσματος σε χωματόδρομους του Δήμου Μαραθώνος». 

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος σήμερα την  24 Ιουνίου  
2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, στο 
Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ: 

13101/20-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της ΟΕ προς τα 

μέλη της η οποία και επιδόθηκε χωριστά στον καθένα σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010 αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών 
ευρέθησαν παρόντα τα (8) οκτώ μέλη: 
 

Α/Α  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Τσίρκας Στέργιος, Δήμαρχος – Προέδρος ΟΕ  

2 Ζορμπάς Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος  

3 Σωτηρίου Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος – Μέλος  

4 Καραγιάννης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος    

5 Μπούσουλας Ιωάννης,  Αντιδήμαρχος - Μέλος   

6 Γεραμάνης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος 
Απών αν και νομίμως 
 κλήθηκε 

7 Θεοδωρίδης Στέφανος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  

8 Αλικιώτης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  

9 Νησιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος  

 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία  
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Στην αρχή της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος και  πρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε στα μέλη ότι πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση στην 

Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το αρ.75 παρ.3 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)  

{Άρθρο 75 (Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 3. Ο 

πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι το συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει 

εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ 

αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας 

διάταξης.}  τέσσερα (4) κατεπείγοντα θέματα  που αφορούν 1)  για την έγκριση 

αποζημίωσης για περίθαλψη αδέσποτης γάτας. 2) για την έγκριση αιτήματος για 
προμήθεια αναμνηστικών πλακετών σε κασετίνα για βράβευση εθελοντών 
κοινωνικών φροντιστηρίων Μαραθώνος και Νέας Μάκρης στις 28/06/2022. 3) για την 
έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης 
προσφορών και γνωμοδότησης για την προμήθεια τροφίμων & λοιπών ειδών 
παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του προσώπων  ,για την 
ανάκληση μερικώς, της με αριθ.197/2022 απόφαση κατακύρωσης της οικονομικής 
επιτροπής για τις ομάδες Α-2.7 Κατεψυγμένα λαχανικά Ε΄ Κατασκήνωσης και Β-1.1 
Είδη παντοπωλείου - γαλακτοκομικά Κ.Ε.Δ.ΜΑ. και την επανάληψη της διαδικασίας 
από το  σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη 4) για την έγκριση 
πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών διαγωνισμού, αξιολόγησης 
προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Μίσθωση μηχανημάτων οδοποιίας για την 
διάστρωση ασφαλτικού ξύσματος σε χωματόδρομους του Δήμου Μαραθώνος». 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισε 

Ομόφωνα 
Και εγκρίνει να συζητηθούν ως κατεπείγον τα θέματα:  

1.- Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης για περίθαλψη αδέσποτης γάτας. 

2.- Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για προμήθεια αναμνηστικών 

πλακετών σε κασετίνα για βράβευση εθελοντών κοινωνικών φροντιστηρίων 
Μαραθώνος και Νέας Μάκρης στις 28/06/2022. 

3.- Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης για την προμήθεια 
τροφίμων & λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών 
του προσώπων  ,για την ανάκληση μερικώς, της με αριθ.197/2022 απόφαση 
κατακύρωσης της οικονομικής επιτροπής για τις ομάδες Α-2.7 Κατεψυγμένα λαχανικά 
Ε΄ Κατασκήνωσης και Β-1.1 Είδη παντοπωλείου - γαλακτοκομικά Κ.Ε.Δ.ΜΑ. και την 
επανάληψη της διαδικασίας από το  σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη 

4.- Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 

διαδικασιών διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την 
«Μίσθωση μηχανημάτων οδοποιίας για την διάστρωση ασφαλτικού ξύσματος σε 
χωματόδρομους του Δήμου Μαραθώνος». 

 
Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός 

ημερησίας διάταξης ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι το τμήμα προμηθειών 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μας εισηγείται ότι: 
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ΑΡΧΙΖΕΙ  

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 

Θέμα :  Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικoύ της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών 

διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την «Μίσθωση 

μηχανημάτων οδοποιίας για την διάστρωση ασφαλτικού ξύσματος σε χωματόδρομους του 

Δήμου Μαραθώνος».  

Η δαπάνη συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 53.394,40 Ευρώ (καθαρή αξία ποσού 

43.060,00€, Φ.Π.Α. 24% 10.334,40€), θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6234.01 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μαραθώνος. 

Χρηματοδότηση: Ιδίοι πόροι. 

Τρόπος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών: Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των 

ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ :  

ΟΝΟΜ/ΜΟ :  Καζάνη Λοΐδα 

ΚΛΑΔΟΥ :   ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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Κυρίες, Κύριοι  

Με την με αριθμό 195/2022 ΟΕ (ΑΔΑ 9Μ9ΟΩΛΜ-0ΦΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Μαραθώνος, αφού ελήφθησαν υπόψη τα πρακτικά Ι και ΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών 

διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης (εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού), 

εγκρίθηκε η συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού  για την  «Μίσθωση μηχανημάτων 

οδοποιίας για την διάστρωση ασφαλτικού ξύσματος σε χωματόδρομους του Δήμου Μαραθώνος» 

μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (Σ.Α. 158173). 

Το τμήμα προμηθειών, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ενημέρωσε την Επιτροπή Διαγωνισμού , η οποία συνήλθε σε 

συνεδρίαση την Τρίτη 21-06-2022 και ώρα 10:00 π.μ. και προέβη στην αξιολόγηση του υποφακέλου 

«Οικονομική Προσφορά» του μοναδικού οικονομικού φορέα που συμμετείχε στον εν λόγω 

διαγωνισμό, ήτοι του οικονομικού φορέα ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, του οποίου τα  

“Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και η “Τεχνική Προσφορά” κρίθηκαν αποδεκτά από την Οικονομική 

Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος με την ως άνω απόφαση.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλεγξε το περιεχόμενό του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», 

συνέταξε το πρακτικό (ΙΙΙ), το σώμα του οποίου αναφέρει τα εξής:  

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙII 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΞΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» 

 

ΑΔΑΜ: 22PROC010287291 2022-03-29 

 

 

Οι παρακάτω υπογράφοντες : 
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1.  ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Δήμου 

Μαραθώνος, Πρόεδρος της Επιτροπής  

(Τακτικό Μέλος) 

ΠΑΡΩΝ 

2. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου 

Μαραθώνος, Μέλος της Επιτροπής 

(Τακτικό Μέλος) 

ΠΑΡΩΝ 

3. ΜΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 

Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Μαραθώνος, 

Μέλος της Επιτροπής 

(Τακτικό Μέλος) 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

 

που αποτελούμε την συγκροτηθείσα Επιτροπή Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΞΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021, και δυνάμει της υπ’ αρ. 41/10-02-2022 (ΑΔΑ:Ψ3ΟΨΩΛΜ-ΗΕ4) 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος, λαμβάνοντας υπόψιν την υπ’ αριθμ. 6245/29-03-2022 

Διακήρυξη του Διαγωνισμού, συνήλθαμε σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/06/2022 και ώρα 10:00 π.μ., με σκοπό 

τη συνέχιση της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας του θέματος, που διεξήχθη 

μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμό συστήματος 158173. 

Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί του συνόλου των τριών (3) μελών βρέθηκαν 

παρόντα και τα τρία (3) μέλη, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην συνέχιση της αξιολόγησης της Οικονομικής 

Προσφοράς του μοναδικού οικονομικού φορέα που συμμετείχε στον εν λόγω διαγωνισμού, ήτοι του οικονομικού 

φορέα ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

 

Β. Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το από 06/05/2022 Πρακτικό Ι του εν λόγω Διαγωνισμού, το οποίο απεστάλη στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω 

της λειτουργικότητας "Επικοινωνία" του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στις 10/05/2022, 

2. Το από 26/05/2022 Πρακτικό ΙΙ του εν λόγω Διαγωνισμού, το οποίο απεστάλη στην Αναθέτουσα Αρχή, 

μέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία" του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στις 27/05/2022, 

3. Την υπ’ αρίθμ. 195/02-06-2022 (ΑΔΑ:9Μ9ΟΩΛΜ-0ΦΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Μαραθώνος, με την οποία : α) εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, β) δεν εγκρίθηκε το 

Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, και γ) αποφασίσθηκε η συνέχιση της διαδικασίας του παρόντος 

διαγωνισμού, 

4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος, απεστάλη μέσω της 

λειτουργικότητας "Επικοινωνία" του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις 20/06/2022, στην παρούσα Επιτροπή και στον 

μοναδικό συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό,  
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προέβη στην αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» του οικονομικού φορέα ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, του οποίου τα  “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και η “Τεχνική Προσφορά” κρίθηκαν αποδεκτά 

από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος, δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 195/02-06-2022 (ΑΔΑ:9Μ9ΟΩΛΜ-0ΦΨ) 

Απόφασής της, σε προγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.4 και 3.1.2.1 (γ) της οικείας Διακήρυξης. 

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπέβαλε 

μόνον την ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και δεν υπέβαλε το Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ. Σύμφωνα με τη συμπληρωμένη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

οικονομικής προσφοράς του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οικονομική απαίτηση του εν λόγω οικονομικού φορέα για την παρούσα 

παροχή υπηρεσίας φαίνεται στον κάτωθι πίνακα : 

 

Α/Α 
Α/Α 

Προσφοράς 
Επωνυμία Προσφέροντα  

Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 

(ευρώ) 

Φ.Π.Α. 24% 

(ευρώ)  

Συνολική αξία με 

Φ.Π.Α. 

(ευρώ) 

1 275193 
ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

42.198,80 10.127,71 52.326,51 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

 

Γ. Επειδή : 

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της υπ’ αριθμ. 6245/29-03-2022 Διακήρυξης του Διαγωνισμού: «……Επιπλέον, οι 

οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο το υπόδειγμα προσφοράς (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ, επιπρόσθετα των ειδικών ηλεκτρονικών φορμών του συστήματος…….». 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 της υπ’ αριθμ. 6245/29-03-2022 Διακήρυξης του Διαγωνισμού: «……Η αναθέτουσα 

αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, 

προσφορά: α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 

(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), …….». 

3. Ο οικονομικός φορέας  ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπέβαλε μόνον την ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

οικονομικής προσφοράς του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και δεν υπέβαλε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 

ΙΙΙ, ενώ ρητά αναγραφόταν στο άρθρο 2.4.4 της οικείας Διακήρυξης. 

 

Κρίνουμε ότι η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν πληροί 

τις απαιτήσεις του άρθρου 2.4.4 της οικείας Διακήρυξης και  

Εισηγούμεθα 
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α. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τους 

λόγους που εκτενώς αναγράφονται στα εδάφια (Β) και (Γ) του παρόντος. 

β. Την κήρυξη του παρόντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 158173 για την παροχή 

υπηρεσίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 

ΞΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» ως άγονου. 

γ. Τη ματαίωση του παρόντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 158173 για την παροχή 

υπηρεσίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 

ΞΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ». 

 

Το παρόν Πρακτικό ΙΙΙ, συντάχθηκε και υπογράφθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

21 / 06 / 2022 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

   

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 ΜΕΛΟΣ 

ΜΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 

ΜΕΛΟΣ 

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, 

αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του 

δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)…, …, στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή 

και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης ….».  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2021 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η 

επιτροπή διαγωνισμού, αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές 

προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας.. Η επιτροπή συντάσσει και 

υπογράφει πρακτικό με τα αποτελέσματα ελέγχου το οποίο διαβιβάζει στο αποφαινόμενο όργανο 

της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την συνέχεια της διενέργειας του 

διαγωνισμού / κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Επομένως, η Οικονομική Επιτροπή, παράλληλα με την διεξαγωγή ενός διαγωνισμού, είναι αρμόδια 

να εγκρίνει και τα σχετικά πρακτικά, τα οποία καταρτίζει και συντάσσει η επιτροπή διενέργειας 

διαδικασιών διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης. 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι διατάξεις : 
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1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία». 

3. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

4. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

5. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

6. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

8. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

9. της με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»  

10. της με αριθμό 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

11. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)” 

12. της αριθμ. 63446/31.05.2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

13. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

14. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 

15. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

16. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

17. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

18. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

ΑΔΑ: ΨΖ5ΑΩΛΜ-486



 9 

19. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

20. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

21. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

22. του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

23. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

24. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

25. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

26. του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

27. της με αριθμό Ε/262/18-06-2021 (ΑΔΑ 946Ζ46ΜΓΨ7-ΚΔΒ) Απόφασης της Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ 
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με θέμα «Καταχώριση ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και 
τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68), όπως ισχύει»,  

28. της με αριθμό 108/2022/08-03-2022 (ΑΔΑ 9ΦΞ9ΩΛΜ-ΓΑΨ) απόφασης του Δημάρχου Μαραθώνος περί 
ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας του Δήμου Μαραθώνος. 

Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου μας, κοινοποιούμε το πρακτικό ΙΙΙ της ανωτέρω αρμόδιας επιτροπής και το 

σχετικό φάκελο προς την Οικονομική Επιτροπή  

και παρακαλούμε, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 106 του ν. 4412/2016, για τη λήψη σχετικής 

απόφασης για : 

1. Την έγκριση ή μη του ως άνω πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών διαγωνισμού, 

αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης. 

2. Την απόρριψη ή μη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

3. Την κήρυξη ή μη του παρόντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΣΑ ΕΣΗΔΗΣ 158173 για την παροχή 

υπηρεσίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 

ΞΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» ως άγονου. 

4. Τη ματαίωση ή μη του παρόντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΣΑ ΕΣΗΔΗΣ 158173 για την 

παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 

ΞΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ». 
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0 

Για την σύνταξη 

Η υπάλληλος του  

Τμήματος Προμηθειών 

Για τον έλεγχο 

Η αναπληρώτρια  Προϊσταμένη 

του Τμήματος Προμηθειών 

 

 

Η προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος 

Οικονομικής Διαχείρισης 

και Διαφάνειας 

Λοΐδα Καζάνη Αναστασία Κελεπούρη Άννα Λάμπρου Σωτήρχου Γεώργιος Ζορμπάς 

 

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 
Ο δήμαρχος προτείνει την επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση 

των όρων της διακήρυξης, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει ο Αντιδήμαρχος 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισε 

 

Ομόφωνα 

 

Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου και προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα: 

1. Την έγκριση του ως άνω πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 
διαδικασιών διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης. 
2. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
3. Την κήρυξη του παρόντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΣΑ 
ΕΣΗΔΗΣ 158173 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΞΥΣΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» ως άγονου. 
4. Τη ματαίωση του παρόντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΣΑ 
ΕΣΗΔΗΣ 158173 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΞΥΣΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ». 
5. Την επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων 
της διακήρυξης, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει ο Αντιδήμαρχος 
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (215 – 2022 ΟΕ) και: 

Δεν Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 στην Αυτοτελή Υπηρεσία 
Εποπτείας ΟΤΑ  για έλεγχο νομιμότητας . 

Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το 

     Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon)  
 

 
 

 
Ο Δήμαρχος και  Προέδρος                                        
της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 
 

Τσίρκας Στέργιος          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
1. Ζορμπάς Γεώργιος 

2. Μπούσουλας Ιωάννης 

3. Σωτηρίου Ευάγγελος 

4. Καραγιάννης Νικόλαος 

5. Θεοδωρίδης Στέφανος 

6. Αλικιώτης Βασίλειος 

7. Νησιώτης Γεώργιος 

 

 

http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon
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