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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

Αριθ. Απόφ 11/2022 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 2ης/2022 έκτακτης δια περιφοράς  συνεδρίασης της 

Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Αμοργού 
ΘΕΜΑ: Αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6021/24-12-

2021 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑΣ Τ.Κ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» με α/α. 151244 στο ΕΣΗΔΗΣ  
 

Στην Αμοργό σήμερα, Δευτέρα  07/02/2022  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Αμοργού συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 

10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Τ. Α΄) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  ύστερα από την 

404/4-2-2022  πρόσκληση του Προέδρου, η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε μέσω e-mail, σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ χ. Α΄) και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 77 του Ν. 4555/2018. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη  απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά  

(7) μέλη ξεκίνησε η συνεδρίαση.  

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ελευθέριος Καραΐσκος, Πρόεδρος 

2. Καλλιόπη Δεσποτίδη 

- 

3. Δήμητρα Νομικού 

4. Εμμανουήλ Βασσάλος 

5. Κων/νος Γρίσπος 

6. Ειρήνη Γιαννακοπούλου 

7. Ευάγγελος Κωβαίος 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Βασιλική Φραγγέτη. 
 

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: 

     
Ο οικονομικός φορέας «AkriMan E.E.» υπέβαλε ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. εμπρόθεσμα στις 21/1/2022, 

στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υπ’ αρ. 151244 

Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην παραλία Καλοταρίτισσας 

Τ.Κ. Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού», την με αριθμό ΓΑΚ 114/24-1-2022 προδικαστική προσφυγή η οποία 

στρέφεται κατά της υπ’ αρ. 6021/24.12.2021 Διακήρυξης του Δήμου Αμοργού, με ταυτόχρονο επ’ αυτής 

αίτημα αναστολής και χορήγησης προσωρινών μέτρων.   

Ο Δήμος Αμοργού, ως αναθέτουσα αρχή, υπέβαλε ενώπιον της ΑΕΠΠ εμπρόθεσμα στις 31/1/2022 τις 

απόψεις του για την απόρριψη του αιτήματος αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και χορήγησης 

προσωρινών μέτρων, μέσω της  λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υπ’ αρ. 151244 Διαγωνισμού στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, κοινοποιώντας αυτές αρμοδίως σε όλους τους συμμετέχοντες.  
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Με την υπ’ αρίθμ. Α 92/2022 απόφαση του, το Μονομελές Κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αμοργού την 3η.02.2022, αφ’ ενός μεν κάνει και κρίνει 

αποδεκτό το αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας  της προσφεύγουσας, αφ’ ετέρου δε διατάσσει την 

αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

ασκηθείσας προσφυγής.  

Ως ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής έχει οριστεί η 1η/3/2022 (Πράξη 138/2022 2ου Κλιμακίου 

ΑΕΠΠ), ενώ σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 367 του Ν.4412/2016 η απόφαση επ' αυτής οφείλει να  

εκδοθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Δήμος Αμοργού, ως Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει να συμμορφωθεί με το 

διατακτικό της ως άνω αποφάσεως της ΑΕΠΠ (α.367 παρ. 3 του Ν.4412/2016) και να αναστείλει τη 

διαγωνιστική διαδικασία μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. 

Κατά τα λοιπά και μέχρις εκδόσεως αποφάσεως από την Α.Ε.Π.Π. επί της Προδικαστικής Προσφυγής η 

Διακήρυξη ισχύει ως έχει. 

Ακολούθως κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη της: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών»   

2. Το υπ’ αρ. 92/3-2-2022  Απόφαση της ΑΕΠΠ  

3. Την υπ’ αρ. 138/2022 Πράξη του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ 

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 291/31-1-2022 έγγραφο Απόψεων του Δήμου Αμοργού επί του 

αιτήματος χορήγησης αναστολής 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 4555/2018 και τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 

4623/19 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4735/20 (άρθρο 40 «περί 

αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής») καθώς και τις διατάξεις της παρ. 9 περ. α΄ 

του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 

6. Την με Γ.Α.Κ. 114/24-1-2022 προδικαστική προσφυγή με αίτημα αναστολής του 

οικονομικού φορέα «AkriMan E.E.» κατά των όρων της υπ’ αρ. 6021/24-12-2021 

Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009849413), μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του 

ΕΣΗΔΗΣ 

7. Τις υπ΄ αριθμ. 242/2021 & 9/2022 αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής για την έγκριση της 

μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμό των όρων διαγωνισμού 

για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας & την παράταση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών αντιστοίχως 

8. Την υπ. αριθ. πρωτ.: 6021/24-12-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009849413) του εν 

λόγω διαγωνισμού 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Α. Το έκτακτο και επείγον του θέματος και τη συζήτησή του ως θέμα της ημερήσιας διάταξης με αριθμό 

11/2022 
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Β. Σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. Α92/2022 Απόφασης της ΑΕΠΠ, την αναστολή της διαγωνιστικής 

διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α 151244) στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια 

εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην παραλία Καλοταρίτισσας Τ.Κ. Αρκεσίνης Δήμου 

Αμοργού», μέχρι την έκδοση αποφάσεως της Α.Ε.Π.Π. επί της με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 114/2022 προδικαστικής 

προσφυγής. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2022 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 
 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

                Ο Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη 
 

         Ελευθέριος Καραΐσκος     Καλλιόπη Δεσποτίδη 
 
           Η Πρακτικογράφος     Εμμανουήλ Βασσάλος 
 
             Βασιλική Φραγγέτη     Δήμητρα Νομικού 

  
 Κωνσταντίνος Γρίσπος 
 
 Ευάγγελος Κωβαίος 

 
 Ειρήνη Γιαννακοπούλου 
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