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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή 
µεταφορικών µέσων » και β) των όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 
 
 

Σύµφωνα, µε την 2004/18/ΕΚ Οδηγία υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης 
των διεθνών διαγωνισµών (προϋπολογισµός άνω των € 207.000,00) στην 
Υπηρεσία Επίσηµων ∆ηµοσιεύσεων της Ε.Ε., διαδικασία που έχει 
ακολουθηθεί στον εν θέµατι διαγωνισµό. Σήµερα υπάρχει ανάγκη 
(αιτιολογείται κατωτέρω) για µετάθεση του διαγωνισµού, η οποία θα πρέπει  
να ληφθεί από την ΟΕ του ∆ήµου. Καθώς το χρονικό διάστηµα που 
µεσολαβεί µέχρι τη διεξαγωγή του διαγωνισµού είναι περιορισµένο 
παρακαλούµαι για την άµεση εισαγωγή του θέµατος εκτός ηµερησίας 
διάταξης.   
 

Βάσει της 346/14-10-2014 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπή, µε την 
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της 
διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την Προµήθεια 
ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων, και 
εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η διακήρυξη του διαγωνισµού η οποία 
δηµοσιεύτηκε στην Υπηρεσία Επίσηµων ∆ηµοσιεύσεων της Ε.Ε. στις 
16/10/2014 σύµφωνα µε την 2004/18/ΕΚ Οδηγία. 
 
Στη διακήρυξη προβλέπεται ότι η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει 
την26η Νοέµβρη 2014 και ώρα 9:30πµ στο ∆ηµαρχείο. Η ηµεροµηνία αυτή 
είναι σύµφωνη µε τις παρ. 2 , 4 & 5 του άρθρου 32 τουΣύµφωνα µε την  
Π∆60/2007, τα οποίο ορίζουν ότι η προθεσµία για την διενέργεια του 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 40 
ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της στην  Υπηρεσία 
Επίσηµων ∆ηµοσιεύσεων της Ε.Ε.  
 
Με την εφαρµογή του Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό 



Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» & την 
τροποποίηση αυτού µε τον Ν. 4205/13, άρθ. 9, παρ.4β., και του 
Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις», οι διαγωνισµοί των οποίων ο προϋπολογισµός υπερβαίνει τις 
€60.000,00, χωρίς ΦΠΑ, πρέπει από 1.10.2014 να διεξάγονται µε τη 
διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.  
 
Καθώς η διαδικασία για τη σύνταξη των σχετικών όρων του  ενθέµατι 
διαγωνισµού είναι προγενέστερη της εφαρµογής των ανωτέρω νόµων δεν 
έχει ακολουθηθεί η διαδικασία του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού.  
 
Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία α) η άµεση µετάθεση της ηµεροµηνίας 
διεξαγωγής του διαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – 
Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων » και β) η έγκριση των όρων 
διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 
 
Σε περίπτωση µετάθεσης της ηµεροµηνίας διενέργειας δηµόσιου 
διαγωνισµού προµήθειας µε τροποποιήσεις  των όρων της  διακήρυξης, 
κατόπιν σχετικής απόφασης του αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθώς και το 
γεγονός ότι έλαβαν χώρα οι ως άνω τροποποιήσεις απαιτείται να 
γνωστοποιείται ευρέως µε σχετική ανακοίνωση, για την οποία πρέπει να 
τηρούνται όλες οι διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπονται και για τις 
διακηρύξεις των διαγωνισµών. 
  
Τούτο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ανταγωνισµού µε την επίτευξη της 
ευρύτερης δυνατής συµµετοχής στο διαγωνισµό, στη διασφάλιση της 
διαφάνειας των διαδικασιών και της ίσης µεταχείρισης των ενδιαφεροµένων 
να υποβάλουν υποψηφιότητα.  
 
Η αναθέτουσα δε αρχή οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία Επισήµων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός για τη νέα ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού, αφετέρου για τις τροποποιήσεις ή 
συµπληρώσεις όρων της διακήρυξης, προκειµένου οι διαφοροποιήσεις 
αυτές σε σχέση µε το αρχικό κείµενο της διακήρυξης να τύχουν της 
απαιτούµενης από τις κείµενες διατάξεις δηµοσιότητας (VI Τµ. Ελ.Συν. 
1860/2009, 1725/2009, 17/2009, 50/2008, 19/2007). (Ελ.Συν.Τµ. VI 
Απόφαση 2016/2010.    
 
 Τα µέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά α) η 
άµεση µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων 
» και β) η έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:   

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
2) την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
3) τις διατάξεις του Π∆28/80 



 
προτείνεται να εγκριθούν:  
 
1. η µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων» 
και 
 
2.οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή 
µεταφορικών µέσων» και  

 

 

 

  Η Αντιδήµαρχος  
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

   
 

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 

 

 


