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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
Αριθ. Απόφ. 51/2022
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 08/2022 έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής
επιτροπής του Δήμου Αμοργού
ΘΕΜΑ: Άρση αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6021/2412-2021

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, Πέμπτη 07 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Αμοργού συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 75 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 77 του Ν. 4555/2018

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

ύστερα από την 1314/07-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε μέσω email, , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ χ. Α΄) και
σύμφωνα με το 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).
Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη
ξεκίνησε η συνεδρίαση.

1.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ελευθέριος Καραίσκος, Πρόεδρος

2.

Καλλιόπη Δεσποτίδη

3.

Ευάγγελος Κωβαίος

4.

Δήμητρα Νομικού

5.

Κων/νος Γρίσπος

6.

Εμμανουήλ Βασσάλος

7.

Ειρήνη Γιαννακοπούλου

ΑΠΟΝΤΕΣ
-

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Βασιλική Φραγγέτη.
Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 3ο 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 κατά της υπ’ αρ.
6021/24.12.2021 Διακήρυξης του Δήμου Αμοργού, με ταυτόχρονο αίτημα αναστολής και χορήγησης
προσωρινών μέτρων.
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Με την υπ’ αρίθμ. Α 92/2022 απόφαση του, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αμοργού την 3 η.02.2022, το
Μονομελές Κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, αφ’ ενός μεν έκανε αποδεκτό το
αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας

της προσφεύγουσας, αφ’ ετέρου δε διέταξε την αναστολή της

διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης της ΑΕΠΠ επί της ασκηθείσας προσφυγής.
Σε συμμόρφωση με το διατακτικό της προαναφερόμενης αποφάσεως της ΑΕΠΠ (α.367 παρ. 3 του
Ν.4412/2016) ο Δήμος Αμοργού, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ’ αρ. 11/2022 Απόφαση την Οικονομικής
Επιτροπής του, ανέστειλε τη διαγωνιστική διαδικασία μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης της ΑΕΠΠ επί
της άνω προσφυγής.
Στις 18η/3/2022 εκδόθηκε η με αριθμό 379/2022 Απόφαση του Μονομελούς Κλιμακίου της ΑΕΠΠ με την
οποία απορρίφθηκε η με αριθμό ΓΑΚ 114/24-1-2022 προδικαστική προσφυγή της «AkriMan E.E.», η οποία
την ίδια ημέρα αναρτήθηκε στα συνημμένα

του με α/α. 151244 στο ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικού διαγωνισμού και

κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους του
συμμετέχοντες.
Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης (παρ.3.4 Β της υπ. αριθ. πρωτ.: 6021/24-12-2021 Διακήρυξης)
δύναται “όποιος έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου [Διοικητικό Εφετείο Πειραιά], μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση της απόφασης. Αντίγραφο της αίτησης με κλήση
κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την αναθέτουσα αρχή, την κλήτευση του οποίου διατάσσει
με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα
από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να
προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και
την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου “, ήτοι συνολικά 13 ημέρες από την κοινοποίηση της
Απόφασης της ΑΕΠΠ.
Επιπλέον, μέχρι τις 5/4/2022 (17 ημερολογιακές ημέρες από τις 18/3/2022) δεν επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε
κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, στο Δήμο Αμοργού, επίσημο δικόγραφο-αντίγραφο άσκησης τυχόν αίτησης
αναστολής και ακύρωσης της υπ’ αρ. 379/2022 απόφασης της ΑΕΠΠ ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά.
Επειδή κατόπιν των ανωτέρω δε συντρέχει πλέον λόγος αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας,
προτείνεται να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έως τις 27/4/2022 και ώρα
10.00 π.μ. (κατ’ επέκταση διάρκεια ισχύος προσφορών 27/2/2023 και εγγυητικής συμμετοχής έως
27/3/2023) με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 28/4/2022 και ώρα 11.00 π.μ.. Κατά τα
λοιπά 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.

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

3.

Την υπ’ αρ. 379/2022 Απόφαση του Μονομελούς Κλιμακίου της ΑΕΠΠ

4.

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
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Οικονομικής Επιτροπής») καθώς και τις διατάξεις της παρ. 9 περ. α΄ του άρθρου 10 του
Ν.4625/2019

5.

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

6.

Τις υπ΄ αριθμ. 242/2021, 9/2022 & 11/2022 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 & την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας αντιστοίχως

7.

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

A. Την άρση αναστολής 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», σε συνέχεια της υπ’ αρ. 379/2022 Απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 114/2022 προδικαστικής προσφυγής, όπως εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε
σε όλους τους ενδιαφερομένους στις 18/3/2022.

B.

Την

παράταση

της

καταληκτικής

ημερομηνίας

παραλαβής

των

προσφορών

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», έως 27
Απριλίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. (κατ’ επέκταση διάρκεια ισχύος προσφορών 27/2/2023 και
εγγυητικής συμμετοχής έως 27/3/2023) με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις
28/4/2022 και ώρα 11.00 π.μ.. Κατά τα λοιπά η Διακήρυξη ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2022.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ελευθέριος Καραΐσκος

Καλλιόπη Δεσποτίδη

Η Πρακτικογράφος

Δήμητρα Νομικού

Βασιλική Φραγγέτη

Ειρήνη Γιαννακοπούλου
Ευάγγελος Κωβαίος
Κων/νος Γρίσπος
Εμμανουήλ Βασσάλος
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