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ΘΕΜΑ 2ο     :  Έγκριση ματαίωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού 

27η/2020(ΕΣΗΔΗΣ-99429) για την «παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Παραρτήματα του Κέντρου, 

σύμφωνα με το  αρ. 106 παρ. 3 και 5 του Ν.4412/16. 

  

Η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας 

υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-1-2013) «Κατάργηση και 

συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – 

Σύσταση Γενικής Γραμματείας για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες 

διατάξεις» 

2. Την με υπ΄. αρ. οικ. Δ1/49154/15940/19-11-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 973/19-11-2019) Απόφαση  

      του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί διορισμού Προέδρου   

      και Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

4. Το από 29-10-2020/4103 έγγραφο του γραφείου προμηθειών σχετικά με την παροχή 

διευκρινήσεων και την ορθή διατύπωση άρθρων της διακήρυξης 27
η
/2020 προς κάθε 

συμμετέχοντα.   

5. Το γεγονός ότι οι σχετικές διευκρινήσεις και ασάφειες των άρθρων (2.2.9.2 υπ.Β5 , 2.4.3.2 

& 2.2.9.2 υπ. παρ. Β4 και του αρ.5 ειδικοί όροι παρ.5.1.2 σε συμφωνία με την οικονομική 

προσφορά του αρ.1.4.4.σελ 25
η
), που εκ παραδρομής εμφανίζονται στη σχετική διακήρυξη 

27
η
/2020 του διαγωνισμού, δεν είναι αρκετές και μπορούν να προκαλέσουν  σύγχυση 

στους συμμετέχοντες ή και προσφυγές.  

6. Το αρ. 3.5 της διακήρυξης 27η/2020  σχετικά με την ματαίωση της διαδικασίας.   

   7.   Το γεγονός ότι  το αρ. 106 παρ. 3 και 5 του Ν.4412/16 αναφέρει :  

            «..3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 

να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

               5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 

αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 

φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 

των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

των άρθρων αυτών…». 

     8. Ο διαγωνισμός βρίσκεται στο αρχικό στάδιο στη  δημοσίευση και δεν έχει κατατεθεί καμία 

προσφορά.    

 

                                                  Ε ι σ η γ ε ί τ α ι    

  

Α) Τη  ματαίωση της διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς  διαγωνισμού 

27η/2020(ΕΣΗΔΗΣ-99429) για την «παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Παραρτήματα του Κέντρου 

ΑΔΑ: ΩΖΩΗΟΞΧΣ-Β9Φ



σύμφωνα με το  αρ. 106 παρ. 3 και 5 του Ν.4412/16, διότι οι σχετικές διευκρινήσεις και ασάφειες 

των άρθρων (2.2.9.2 υπ.Β5 , 2.4.3.2 & 2.2.9.2 υπ. παρ. Β4 και του αρ.5 ειδικοί όροι παρ.5.1.2 σε 

συμφωνία με την οικονομική προσφορά του αρ.1.4.4.σελ 25
η
), που εκ παραδρομής εμφανίζονται 

στη σχετική διακήρυξη 27
η
/2020 του διαγωνισμού, δεν είναι αρκετές και μπορούν να 

προκαλέσουν  σύγχυση στους συμμετέχοντες ή και προσφυγές με αποτέλεσμα την χρονική 

καθυστέρηση και τον κίνδυνο της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας.   

 

Β) Την επανάληψη του διαγωνισμού με την ορθή επαναδιατύπωση των άρθρων που αναφέρονται 

παραπάνω, με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και ίδιο προϋπολογισμό ποσού 267.802,00€+ ΦΠΑ  

ή  332.075,53€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% στον ΚΑΕ 0439.  

 

 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου  και μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα: α) την έγκριση της ματαίωσης της διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διεθνούς  διαγωνισμού 27η/2020(ΕΣΗΔΗΣ-99429) για την «παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα 

Παραρτήματα του Κέντρου σύμφωνα με το  αρ. 106 παρ. 3 και 5 του Ν.4412/16, διότι οι σχετικές 

διευκρινήσεις και ασάφειες των άρθρων (2.2.9.2 υπ.Β5 , 2.4.3.2 & 2.2.9.2 υπ. παρ. Β4 και του αρ.5 

ειδικοί όροι παρ.5.1.2 σε συμφωνία με την οικονομική προσφορά του αρ.1.4.4.σελ 25
η
), που εκ 

παραδρομής εμφανίζονται στη σχετική διακήρυξη 27
η
/2020 του διαγωνισμού, δεν είναι αρκετές 

και μπορούν να προκαλέσουν  σύγχυση στους συμμετέχοντες ή και προσφυγές με αποτέλεσμα την 

χρονική καθυστέρηση και τον κίνδυνο της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας και 

β) Την επανάληψη του διαγωνισμού με την ορθή επαναδιατύπωση των άρθρων που αναφέρονται 

παραπάνω, με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και ίδιο προϋπολογισμό ποσού 267.802,00€+ ΦΠΑ  

ή  332.075,53€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% στον ΚΑΕ 0439. 

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ     Ο Α’ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θ. Μ. ΝΑΚΟΥ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

                 Ο Β’ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                          ΓΑΒΡΙΗΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

                                             ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                                            ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
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