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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό 24ο της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα. 
Αριθ. Απόφ. 164/2016  
 

                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Ματαίωση της διενέργειας των διαγωνισμών : α) 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αξιού και β) 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Χαλάστρας 
και επανάληψη των ανωτέρω διαγωνισμών με 
τροποποίηση όρων διακήρυξης. 
 

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα 
Τρίτη  και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 22710/26-8-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.  
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6, ήτοι: 
    
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

      
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Λιούλιας Στέφανος 
2.Βαμβάκος Ευάγγελος 
3.Ζάχος Γρηγόριος 
4.Χαλκίδης Δημήτριος 
5. Καλτσίδης Παναγιώτης 
6. Ρήγας Ιωάννης 

 
  

1. Παππάς Αθανάσιος 
2. Γλώσσης Γεώργιος 
3. Πετρίδης Ανέστης 

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Κωστουλίδης Παναγιώτης. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λιούλιας Στέφανος εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής : 
Με την υπ΄ αριθ. 82/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας καθορίστηκε ο τρόπος 
εκτέλεσης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίστηκε η 
πίστωση για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αξιού» για το έτος 2016 του Δήμου Δέλτα. 
Με την υπ΄ αριθ. 147/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας κηρύχθηκε ο 
διαγωνισμός άγονος και αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων 
και των τεχνικών προδιαγραφών. 
Με την υπ΄ αριθ. 83/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας καθορίστηκε ο τρόπος 
εκτέλεσης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίστηκε η 
πίστωση για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Χαλάστρας» για το έτος 2016 του Δήμου 
Δέλτα. 
Με την υπ΄ αριθ. 148/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας κηρύχθηκε ο 
διαγωνισμός άγονος και αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων 
και των τεχνικών προδιαγραφών. 
Με την υπ. αρ. 22690/25-08-2016 εισήγησή του, το Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ενημερώνει ότι : 
Στις 08-08-2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’ ο Ν.4412/16: “Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).” 
Η ισχύς των διατάξεων του ανωτέρω νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, ήτοι 08/08/2016,  
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.  
Με την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου καταργούνται οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Π.Δ. 28/1980, 
του Π.Δ. 118/2007, του Π.Δ. 3316/2005 (πλην ελαχίστων διατάξεων που διατηρούνται σε ισχύ), του Ν. 
3669/2008 (πλην των άρθρων 80-110), του Π.Δ. 59/2007, του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 2286/2005, του 
Π.Δ. 171/1987 (πλην ορισμένων άρθρων), κλπ. 
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 «Διαδικασίες σύναψης των ανωτέρω 
συμβάσεων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, συνεχίζονται και 
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ολοκληρώνονται, σύμφωνα µε το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους.» 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 2 «Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού 
νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.» 
Για τους εν λόγω διαγωνισμούς οι προκηρύξεις δημοσιεύτηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ στις 09/08/2016 και 
08/08/2016 αντίστοιχα. 
Κατόπιν των ανωτέρω, και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 317 (παρ. 3 και 5) του 
Ν.4412/2016 όπου αναφέρεται ότι «Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από 
γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με 
τροποποίηση ή μη των όρων της ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον στην 
τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 266 και 269.» 
παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 
1) την ματαίωση της διενέργειας των ανωτέρω διαγωνισμών και 
2) την επανάληψη των διαγωνισμών με τροποποίηση των όρων λόγω της εφαρμογής του νέου 
νομοθετικού πλαισίου. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη της, την υπ΄ αριθ. 
22690/25-08-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 
περ. δ του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 317 (παρ. 
3 και 5) του Ν.4412/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την ματαίωση της διενέργειας των διαγωνισμών : α) Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. 
Αξιού και β) Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Χαλάστρας. 

2. Την επανάληψη των διαγωνισμών με τροποποίηση των όρων λόγω της εφαρμογής του νέου 
νομοθετικού πλαισίου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 164/2016.  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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