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Του πρακτικού της αριθ.16ης

Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών 
 Συνεδρίασης 

της 18ης

Αριθ. Αποφ. 73/2017          Περίληψη: 
-09-2017 

 
 
 
 
 
 

Ακύρωση της διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά το έργο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ» και ανάκληση της υπ΄ 
αριθμ. 58/2017 (ΑΔΑ Ω6ΠΓΩΨΣ-ΘΜΖ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Αρριανών λόγω τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου με το άρθρο 37 του 
Ν. 4482/2017 
 

 

Στη Φιλύρα και στο Δημοτικό Κατάστημα Αρριανών σήμερα την 18η

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της 

Οικονομικής  Επιτροπής  βρέθηκαν έξι (6) παρόντες και ένας (1) απόντας.   

 του μηνός Σεπτεμβρίου 

του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αρριανών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου 

Αρριανών, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.10.637/14-09-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 

αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα 

με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), που εφαρμόζεται για τη σύγκληση της 

Οικονομικής Επιτροπής.  

 

      Παρόντες:  Απόντες: 

1. ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ Πρόεδρος της Ο.Ε. 1.ΣΕΡΗΦ ΙΜΠΡΑΗΜ Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΣΑΛΗ ΓΙΟΥΣΟΥΦ Μέλος της Ο.Ε.  

3. ΑΡΡΕΝ ΣΑΛΗ ΟΜΕΡ  Μέλος της Ο.Ε.  

4. ΧΟΥΣΕΙΝ ΙΡΦΑΝ  Μέλος της Ο.Ε.  

5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ Μέλος της Ο.Ε.  

6. ΣΑΛΗ ΑΔΝΑΝ Μέλος της Ο.Ε.  
 

    Παρισταμένης της υπαλλήλου του Δήμου κ.Κοντογιάννη Γεωργίας του Χρήστου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
       

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Αμέτ Ριτβάν εισηγούμενος το 2ο

 

 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ακύρωση της διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού που 

αφορά το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ» και 

ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 58/2017 (ΑΔΑ Ω6ΠΓΩΨΣ-ΘΜΖ) απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αρριανών λόγω τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου με το 

άρθρο 37 του Ν. 4482/2017, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
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Με το άρθρο 37 του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α-102/25-7-2017) τροποποιήθηκε το άρθρο 379 

παρ.2 του Νόμου 4412/2016 που ορίζει τα ακόλουθα: 

«Η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής: 

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, 

σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του 

άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα άρθρα 270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την 

παράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 

3 του άρθρου 79 και των άρθρων 258 και 259 αρχίζει: 

α) Την 25η Ιουλίου για: 

αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που διενεργούνται 

από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 

1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). 

ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παράγραφος 

6) που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται 

στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)……» 

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή 

από την 25η Ιουλίου 2017

Ο Δήμος Αρριανών ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτή ορίζεται στην  

περίπτωση β της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143). 

. 

Σύμφωνα με την 58/18-7-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΠΓΩΨΣ-ΘΜΖ) απόφασης της ΟΕ Δήμου Αρριανών, 

εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 

έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 

217.702,56 € χωρίς ΦΠΑ.   

Στην συνέχεια αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η διακήρυξη του ανωτέρω έργου με αριθ. πρωτ. 

8707/31-7-2017 και έλαβε ΑΔΑΜ 17PROC001778968, που όριζε ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού την 19 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη. 

Λόγω του ότι η ανάρτησή της ανωτέρω διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε μετά την 25η Ιουλίου 

2017 (ημ. Ανάρτησης 31-7-2017

 

), εφαρμόζεται η διάταξη του αρ. 37 του Ν.4482/2017, (ΦΕΚ 102 

Α’/25-7-2017) που ορίζει ότι από 25-7-2017 γίνεται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του 

ν.4412/2016 για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 
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Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να ακυρώσει την διαδικασία του 

διαγωνισμού, να ανακαλέσει τη διακήρυξη (αρ. Πρωτ. 8707/31-7-2017 με ΑΔΑΜ 

17PROC001778968 2017-07-31) καθώς και την υπ’αρ. 58/18-7-2017 (ΑΔΑ Ω6ΠΓΩΨΣ-ΘΜΖ) 

απόφασης της ΟΕ Δήμου Αρριανών, προκειμένου να διενεργηθεί πλέον με ηλεκτρονικά μέσα 

όπως ο νόμος ορίζει. 

η ΟΕ έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και: 

α) το άρθρο 37 του Ν.4482 (ΦΕΚ 102 Α’/25-7-2017)  

β) άρθρο 14 του Ν.4270/2014 

γ) τον Ν. 4412/2016 

δ) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010  

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 
 

Α. Την ακύρωση της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ», λόγω επιγενέστερου νομοθετικού πλαισίου 

(Ν.4482/2017,  άρθρο 37 - ΦΕΚ 102 Α΄/25-7-2017). 

Β. Tην ανάκληση της υπ’αρ. 58/18-7-2017 (ΑΔΑ Ω6ΠΓΩΨΣ-ΘΜΖ) απόφασης της ΟΕ Δήμου 

Αρριανών, με τίτλο «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ». 

Γ. Tην ανάκληση της εν λόγω διακήρυξης με αρ. ΑΔΑΜ 17PROC001778968 2017-07-31 

από το ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2017  

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
            ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ                                                                           Ακολουθούν Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ 
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