
 

                                                                                   ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ               Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                             από ηα πξαθηηθά ηεο 5εο/2023 
                                                     ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
                                                                                     Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο          
 *******   
Αξηζκόο  Απόθαζεο:   42/2023 
 
ΘΔΜA:  Καζνξηζκόο λέαο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο (ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο)  
ηνπ  ππ. αξ. 03/2022 Αλνηθηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγωληζκνύ Κάηω ηωλ Οξίωλ γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΠΡΟΒΑΗΜΩΝ ΘΑΛΑΗΩΝ ΠΡΟΟΡΗΜΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ» θαηόπηλ 
ηωλ ππ' αξηζ. Α22/23-1-2023 θαη Α23/23-1-2023 απνθάζεωλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 
Θεζζαινλίθεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο αλωηέξω δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο 
 
    ηνλ Γήκν Βόιβεο θαη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ηαπξνύ ζήκεξα ζηηο 24 ηνπ κελόο 
Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε 
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ύζηεξα από ηελ αξ. 
2876/20-02-2023 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν, 
ζύκθσλα κε ην αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4555/2018 θαη ησλ αξηζ. 374/39135/30-05-2022 θαη 380/39456/15-06-2022 εγθπθιίσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.  

     Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (παξ. 1, αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο 
ηζρύεη ζήκεξα), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ 
πέληε (5) κέιε : 
 

Παξόληεο Απόληεο 

1. Ληάκαο Γηακαληήο, πξόεδξνο Ο.Δ. 
2. Παληαδίδεο Νηθόιανο 
3. αββόπνπινο Υξήζηνο 
4. Κνξνζίδεο Ισάλλεο 
5. Γθνιηδάθεο Υξήζηνο 

 1. Ναλάθνο Γεώξγηνο 
 2. Διεπζεξηάδεο Θενράξεο 
 
 

 
Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο: 11:00. 
Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο:     12:30. 
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε δεκνηηθή ππάιιεινο Παπαδάθε Αιεμάλδξα γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ πξαθηηθώλ.   
     Σα κε αξ. 1 έσο θαη 8 ζέκαηα, κε αξ. απόθ. 42/2023 έσο θαη 49/2023, δελ αλαγξάθνληαλ 
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, αιιά ζπδεηήζεθαλ θαηόπηλ ηεο 41/2023 νκόθσλεο απόθαζεο ησλ 
παξόλησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. σο επείγνληα, γηα ιόγνπο ηήξεζεο πξνζεζκηώλ, γηα ιόγνπο 
Γεκνηηθνύ ζπκθέξνληνο θαη γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 
 
     Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη εηζεγήζεθε ην 1ν ζέκα  
εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκό λέαο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο 
(ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο)  ηνπ  ππ. αξ. 03/2022 Αλνηθηνύ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ 
Κάησ ησλ Οξίσλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΧΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΠΡΟΒΑΙΜΧΝ ΘΑΛΑΙΧΝ ΠΡΟΟΡΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ 
ΒΟΛΒΗ» θαηόπηλ ησλ ππ' αξηζ. Α22/23-1-2023 θαη Α23/23-1-2023 απνθάζεσλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο αλσηέξσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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     ηε ζπλέρεηα είπε, ζέησ ππόςε ζαο, ηελ αξηζ. πξση. 3128/23-02-2023 εηζήγεζε ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θ. Παληαδίδε 
Νηθνιάνπ, ε νπνία παξαηίζεηαη απηνύζηα: 

 

 ΘΕΜΑ: Κακοριςμόσ νζασ θμερομθνίασ διενζργειασ (θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ)  του  υπ. 

αρ. 03/2022 Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Κάτω των Ορίων για τθν ανάδειξθ 
αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ: «ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ 
ΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΡΟΟΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» κατόπιν των υπ' αρικ. 
Α22/23-1-2023 και Α23/23-1-2023 αποφάςεων του Διοικθτικοφ Εφετείου 
Θεςςαλονίκθσ για τθ ςυνζχιςθ τθσ ανωτζρω διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

χετικά με το άνω κζμα ςασ ενθμερϊνουμε ότι: 

1. Με τθν υπ’ αρικμό 210/30-06-2022 Απόφαςθ ςασ {Ζγκριςη διενζργειασ Ανοικτοφ 
Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Κάτω των Ορίων, ζγκριςη τεχνικϊν προδιαγραφϊν μελζτησ και 
καθοριςμόσ των όρων τησ διακήρυξησ για την προμήθεια με τίτλο «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ ΘΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΒΟΛΒΗ» με Κωδικό ΟΠ 5026226} (ΑΔΑ: 6ΘΦΙΩ9Ω-3ΔΙ), εγκρίκθκε θ διενζργεια Ανοικτοφ 
Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, Κάτω των Ορίων, για τθν ανάδειξθ προμθκευτι για τθν 
προμικεια με τίτλο «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ 
ΘΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 239.223,40 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. (13% και 24%) και καταρτίςτθκαν οι  όροι τθσ ςχετικισ 
Διακιρυξθσ.  

2. ε εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω υπ’ αρικμό 210/30-06-2022 Απόφαςθσ, εκδόκθκε θ  υπ’ αρικ. 
03/2022 (υπ’ αρικ. πρωτ. 12211/06-07-2022) Διακιρυξθ Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ Κάτω των ορίων ανάδειξθσ προμθκευτι για τθν προμικεια με τίτλο 

«ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ ΘΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ 
ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ» (Κωδικόσ ΟΠ 5026226) ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 239.223,40 € (με 
Φ.Π.Α. 13% και 24%) (ΑΔΑ: 9ΨΘΡΩ9Ω-1ΒΗ, ΑΔΑΜ: 22PROC010876615)  

3. Σθν ίδια θμζρα, 06-07-2022, εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. πρωτ. 12201/06-07-2022 Ρερίλθψθ τθσ 
άνω υπ’ αρικμό 03/2022 Διακιρυξθσ (ΑΔΑ: ΨΦΤΩ9Ω-ΓΕ9, 22PROC010875152). 

4. τισ 22-07-2022 ο Οικονομικόσ Φορζασ με τθν επωνυμία «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 
Ι.Κ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΡΟΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ ΑΝΑΛΚΥΣΤΗΩΝ», υπζβαλε, ενϊπιον τθσ Ενιαίασ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι κατά του Διμου 
Βόλβθσ και κατά τθσ υπ’ αρικμό 03/2022 Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ. Η εν λόγω 
Προδικαςτικι Προςφυγι κακϊσ και ο ςυνθμμζνοσ ςε αυτι θλεκτρονικόσ φάκελοσ με 
ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςι τθσ, κατατζκθκε, θλεκτρονικά, ςτον διαδικτυακό τόπο του 

διαγωνιςμοφ, μζςω του Ε..Η.ΔΗ.., τθν 22-07-2022 και ζλαβε αρικμό πρωτ. 13582/22-07-
2022 και Γενικό Αρικμό Κατάκεςθσ (Γ.Α.Κ.) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1027/22-07-2022. 

5. Όπωσ προκφπτει από τον όρο 1.5. τθσ Διακιρυξθσ με τίτλο «Προθεςμία παραλαβήσ 
προςφορϊν» καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν ορίςκθκε θ 25-07-
2022, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00 μ.μ. και ωσ θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
ορίςκθκε θ 29-07-2022, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ. Πμωσ, τθν Δευτζρα, 25-07-
2022, υπιρχε πιςτοποιθμζνθ αδυναμία πρόςβαςθσ των ενδιαφερομζνων ςτο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
τόςο πριν όςο και κατά τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των προςφορϊν, 
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με αποτζλεςμα τθν πικανολογοφμενθ αδυναμία των ενδιαφερόμενων οικονομικϊν φορζων 
να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό, κακϊσ μετά τθν 

παρζλευςθ τθσ οριςκείςασ ωσ καταλθκτικισ θμζρασ και ϊρασ για τθν υποβολι των 
προςφορϊν, το Ε..Η.ΔΗ.. ζκλειςε και κατζςτθ, ζτςι, αδφνατθ θ υποβολι προςφορϊν. Η ωσ 
άνω αδυναμία πρόςβαςθσ του Ε..Η.ΔΗ.. κατά τον κρίςιμο χρόνο τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
για τθν υποβολι προςφορϊν, πιςτοποιικθκε με το υπ’ αρικμό πρωτ. 32578 ΕΞ 2022/25-07-
2022 ζγγραφο του Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ, Ανάπτυξθσ και Τποςτιριξθσ 
του Ε..Η.ΔΗ.., που απεςτάλθ προσ όλεσ τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ και πιςτοποιεί «την τεχνική 
αδυναμία λειτουργίασ του υποςυςτήματοσ ΕΗΔΗ Προμήθειεσ και Τπηρεςίεσ του 
Ολοκληρωμζνου Πληροφοριακοφ υςτήματοσ (ΟΠ) την Δευτζρα 25-07-2021 και ώρα 12:15 
ζως και ώρα 13:15 της ίδιας ημζρας που είχε ωσ αποτζλεςμα να μην είναι εφικτή η 
πρόςβαςη των χρηςτϊν Αναθετουςϊν Αρχϊν / Αναθετόντων Φορζων και Οικονομικϊν 
Φορζων ςτο εν λόγω υποςφςτημα».    

6. Για το λόγο αυτό, ο οριςκείσ χρόνοσ υποβολισ των προςφορϊν, ουδζποτε 

ςυμπλθρϊκθκε και κατά τα προβλεπόμενα ςτον όρο, υπ’ αρικμό 2.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, 
με τίτλο «Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν» και ειδικότερα ςτον όρο 2.4.2.2., με 
τθν υπ’ αρικ. 267/28-07-2022 Απόφαςι ςασ (ΑΔΑ: ΨΔΒ0Ω9Ω-Φ34), αποφαςίςκθκε θ 

μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν και τθσ θμερομθνίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν του υπ’ αρ. 03/2022 Ανοικτοφ 
Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Κάτω των Ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ 
προμικειασ «Δθμιουργία Ολοκλθρωμζνων Σουριςτικϊν Προςβάςιμων Θαλάςςιων 
Προοριςμϊν Διμου Βόλβθσ», (υςτθμικόσ Αρικμόσ Διαγωνιςμοφ ΕΗΔΗ: 164415), λόγω 
τεχνικοφ προβλιματοσ τθσ πλατφόρμασ ΕΗΔΗ και ορίςκθκε ωσ νζα καταλθκτικι 
θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν τθν 29θ του μθνόσ Ιουλίου, του ζτουσ 2022, 
θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 13:00 μ.μ. (αντί τθσ αρχικισ , δθλ. τθσ 25θσ Ιουλίου 2022, 
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00 μ.μ.) και ωσ νζα θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ 
των φακζλων των προςφορϊν τθν 4θ του μθνόσ Αυγοφςτου, του ζτουσ 2022, θμζρα 

Ρζμπτθ και ϊρα 10:00:00 π.μ. (αντί τθσ αρχικισ, δθλ. τθσ 29θσ Ιουλίου 2022, θμζρα 
Παραςκευι και ϊρα 10:00:00 π.μ.).   

7. Μζχρι τθν λιξθ τθσ νζασ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, υπζβαλαν 
προςφορζσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό: α) ο οικονομικόσ φορζασ με τθν 
επωνυμία «AkriΜan Ε.Ε. - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΟΣΒΑΣΗΣ» και β) ο 
οικονομικόσ φορζασ με τθν επωνυμία «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ Ι.Κ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΡΟΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ ΑΝΑΛΚΥΣΤΗΩΝ», θ οποία είχε αςκιςει, ενϊπιον τθσ Ε.Α.ΔΗ..Τ. τθν 
ωσ άνω Προδικαςτικι Προςφυγι κατά τθσ άνω Διακιρυξθσ του Διμου Βόλβθσ.   

8. Με τθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρικ. Α553/28-07-2022 Απόφαςθσ του 2ου Κλιμακίου τθσ 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., με τθν οποία ζγινε αποδεκτό το αίτθμα του προςφεφγοντοσ οικονομικοφ φορζα 
«ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ Ι.Κ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΡΟΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ ΑΝΑΛΚΥΣΤΗΩΝ» 

για παροχι προςωρινισ προςταςίασ, διατάχκθκε θ αναςτολι τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ μζχρι τθν ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ τθσ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί τθσ αςκθκείςασ 
Ρροδικαςτικισ Ρροςφυγισ κατά τθσ ζνδικθσ Διακιρυξθσ του Διμου Βόλβθσ. ε  
ςυμμόρφωςθ προσ τθν απόφαςθ αυτι, θ αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν 
του διαγωνιςμοφ απείχε από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν των 
οικονομικϊν φορζων που ζλαβαν μζροσ ςτον προκείμενο Διαγωνιςμό.  

9. Η Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι που άςκθςε, ενϊπιον τθσ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., ο οικονομικόσ φορζασ με 
τθν επωνυμία «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ Ι.Κ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΡΟΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ 
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ΑΝΑΛΚΥΣΤΗΩΝ» ςτρεφόμενθ κατά του Διμου Βόλβθσ και τθσ ωσ άνω Διακιρυξθσ του 
Διαγωνιςμοφ, ςυηθτικθκε ενϊπιον του 2ου Κλιμακίου τθσ Ε.Α.ΔΗ.Τ. κατά τθν 29-08-2022 και 

επ’ αυτισ εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. 1347/19-09-2022 Απόφαςθ του 2ου Κλιμακίου τθσ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
θ οποία:  

α) Δζχκθκε τθν Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι του οικονομικοφ φορζα με τθν επωνυμία 
«ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ Ι.Κ.Ε.».  

β) Ακφρωςε τθν υπ’ αρικμό 03/2022 (υπ’ αρικμό πρωτ. 12.211/06-07-2022) Διακιρυξθ 
Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Κάτω των Ορίων του Αντιδθμάρχου Βόλβθσ, για 
τθν ανάδειξθ προμθκευτι για τθν προμικεια με τίτλο «ΔΗΜΟΤΡΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ ΘΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΒΟΛΒΗ» και  

γ) Απζρριψε τθν Ραρζμβαςθ που άςκθςε, ενϊπιον τθσ Ε.Α.ΔΗ.Τ, ο οικονομικόσ φορζασ 
με τθν επωνυμία «AkriMan Ε.Ε. - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΟΣΒΑΣΗΣ» υπζρ 

του κφρουσ τθσ άνω Διακιρυξθσ του Αντιδθμάρχου Βόλβθσ. 

Η ωσ άνω, υπ’ αρικμό 1347/19-09-2022 Απόφαςθ του 2ου Κλιμακίου τθσ Ε.Α.ΔΗ.Τ., 

διαβιβάςτθκε ςτο Διμο Βόλβθσ, ςυνθμμζνθ ςτο με θμερομθνία 19-09-2022 (ϊρα 1:11 μ.μ.) 
μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ Γραμματείασ του 2ου Κλιμακίου τθσ Ε.Α.ΔΗ.Τ. και 
ζλαβε αρικμό πρωτ. 17.331/19-09-2022.     

10. Ο Διμοσ Βόλβθσ, νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ, άςκθςε, ενϊπιον του Διοικθτικοφ 
Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, κατά τθ διάταξθ του άρκρου 372 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει 
ςιμερα, Αίτθςθ Ακφρωςθσ και Αναςτολισ, κατά τθσ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., με αίτθμα τθν ακφρωςθ 
τθσ υπ’ αρικμό 1347/19-09-2022 Απόφαςθ του 2ου Κλιμακίου τθσ Ε.Α.ΔΗ.Τ. Η ωσ άνω 
Αίτθςθ Ακφρωςθσ και Αναςτολισ κατατζκθκε ςτθν Γραμματεία του Διοικθτικοφ Εφετείου 
Θεςςαλονίκθσ, τθν 29-09-2022 και ζλαβε αρικμό καταχϊρθςθσ ΑΚ417/29-09-2022. 

11. Ο Οικονομικόσ Φορζασ με τθν επωνυμία «AkriMan Ε.Ε.», ο οποίοσ ζλαβε μζροσ ςτον 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό του Διμου Βόλβθσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ 

προμικειασ με τίτλο «Δθμιουργία Ολοκλθρωμζνων Σουριςτικϊν Προςβάςιμων 
Θαλάςςιων Προοριςμϊν Διμου Βόλβθσ», άςκθςε, ομοίωσ, ενϊπιον του Διοικθτικοφ 
Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, τθν υπ’ αρικμό καταχϊρθςθσ ΑΚ418/29-09-2022 Αίτθςθ 
Ακφρωςθσ και Αναςτολισ, κατά τθ διάταξθ του άρκρου 372 του Ν. 4412/2016 όπωσ 
ιςχφει ςιμερα, ςτρεφόμενθ κατά τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 
με αίτθμα τθν ακφρωςθ τθσ υπ’ αρικμό 1347/19-09-2022 Απόφαςθσ του 2ου Κλιμακίου 
τθσ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

12. Η υπ’ αρικμό καταχϊρθςθσ ΑΚ418/29-09-2022 Αίτθςθ Ακφρωςθσ του Οικονομικοφ 
Φορζα με τθν επωνυμία «AKRIMAN E.E.» κατά τθσ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., με αίτθμα τθν ακφρωςθ 
τθσ υπ’ αρικμό 1347/2022 Απόφαςισ τθσ, ςυηθτικθκε ςτο Β’ Ακυρωτικό Τμιμα του 

Διοικθτικοφ Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, κατά τθ δικάςιμο τθσ 08-12-2022. 

13. Επ’ αυτισ εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. 22/23-01-2023 Απόφαςθ του Β’ Ακυρωτικοφ Τμιματοσ 
του Διοικθτικοφ Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, που επιδόκθκε ςτο Διμο Βόλβθσ, ςυνθμμζνθ 
ςτο υπ’ αρικμό πρωτ. ΓΡ2441/08-02-2023 διαβιβαςτικό ζγγραφο τθσ Γραμματζα του Β’ 
Ακυρωτικοφ Τμιματοσ του Διοικθτικοφ Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, που ειςιλκε ςτο Διμοσ 
Βόλβθσ με αρικμό πρωτ. 2.442/13-02-2023. 

Με τθν απόφαςθ αυτι, το Διοικθτικό Εφετείο Θεςςαλονίκθσ δζχκθκε τθν υπ’ αρικμό 
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καταχϊρθςθσ ΑΚ418/29-09-2022 Αίτθςθ Ακφρωςθσ του οικονομικοφ φορζα με τθν 
επωνυμία «AKRIMAN E.E.» κατά τθσ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ακφρωςε τθν υπ’ αρικμό 1347/2022 

Απόφαςθ του 2ου Κλιμακίου τθσ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., που είχε δεχκεί τθν προδικαςτικι προςφυγι 
του οικονομικοφ φορζα «ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΣΑΜΑΣΙΑΔΗ Ι.Κ.Ε.» και είχε ακυρϊςει τθν 
Διακιρυξθ του ζνδικου διαγωνιςμοφ.  

Σο δικαςτιριο κατζλθξε ςτθν ωσ άνω κρίςθ του δεχόμενο τα εξισ:  
 «11. Επειδή η εταιρία «Ανελκυςτήρεσ ταματιάδη ΙΚΕ», με την προδικαςτική τησ προςφυγή 

ιςχυρίςθηκε, προκειμζνου να θεμελιϊςει το ζννομο ςυμφζρον τησ, ότι δραςτηριοποιείται 
ςτον οικείο κλάδο, ζχοντασ εκτελζςει πλήθοσ ομοειδϊν ςυμβάςεων, καλφπτει το ςφνολο των 
νόμιμων όρων τησ Διακήρυξησ και επιδιϊκει να τησ ανατεθεί η ςφμβαςη. τη δε 
προςβαλλόμενη απόφαςη τησ ΕΑΔΗΤ αναφζρεται ότι «μετ’ εννόμου ςυμφζροντοσ αςκείται 
η υπό κρίςη προςφυγή, καθότι η προςφεφγουςα είναι επιχείρηςη που δραςτηριοποιείται 
ςτον οικείο κλάδο και ζχει εκτελζςει ομοειδείσ ςυμβάςεισ και πληροί το ςφνολο των νόμιμων 
όρων τησ διακήρυξησ». Πλην, από τον διοικητικό φάκελο τησ ΕΑΔΗΤ, που διαβιβάςθηκε ςτο 

Δικαςτήριο ςε ψηφιακή μορφή, προκφπτει ότι η προςφεφγουςα, προσ υποςτήριξη τησ 
προδικαςτικήσ προςφυγήσ τησ, προςκόμιςε μεν ςτοιχεία (φυλλάδια κλπ.) για να προςβάλει 
τουσ τρεισ ανωτζρω ςυγκεκριμζνουσ όρουσ τησ Διακήρυξησ. Εν τοφτοισ, από τον ίδιο 

διοικητικό φάκελο δεν προκφπτει ότι η προςφεφγουςα προςκόμιςε ςτοιχεία, ιδίωσ δε το 
καταςτατικό τησ ή την εγγραφή τησ ςτο ΓΕΜΗ, από τα οποία να προκφπτει ο ςκοπόσ τησ, οφτε 
(όπωσ αναφζρεται ςτην προςβαλλόμενη απόφαςη) ομοειδείσ ςυμβάςεισ και βεβαιϊςεισ 
καλήσ εκτζλεςησ αυτϊν. Με τα δεδομζνα αυτά, όμωσ, και ενόψει του ότι το ζννομο 
ςυμφζρον τησ προςφεφγουςασ κρίνεται επί τη βάςει του ςκοποφ τησ και του περιεχομζνου 
τησ Διακήρυξησ (βλ. τΕ 335/2019, 1745-6/2016, 1212/2010), εφόςον αυτή (προςφεφγουςα) 
επικαλζςτηκε μεν ενϊπιον τησ ΕΑΔΗΤ, αλλά δεν απζδειξε ότι αςκεί δραςτηριότητα ςυναφή 
με το αντικείμενο τησ προσ ανάθεςη ςφμβαςησ, η οποία μάλιςτα περιλαμβάνεται ςτουσ 
καταςτατικοφσ τησ ςκοποφσ, αυτή δεν απζδειξε ότι εμπίπτει ςτον κφκλο των οικονομικϊν 
φορζων που θεμελιϊνουν εφλογο ενδιαφζρον να μετάςχουν ςτον επίμαχο διαγωνιςμό (βλ. 

τΕ 122/2021 ςκ.10, τΕ 2631/2020 ςκ 8, τΕ 2631, Διοικ.ΕφΑθ. 902/2022, Διοικ.Εφ.Σριπ. 
146/2022). Επομζνωσ, και ενόψει του ότι, κατά τα προεκτεθζντα, δεν αρκεί η εκ μζρουσ τησ 
προςφεφγουςασ απλή επίκληςη των ωσ άνω περιςτατικϊν, μη νομίμωσ η ΕΑΔΗΤ (2ο 
κλιμάκιο), με την προςβαλλόμενη απόφαςή τησ, ζκρινε ότι η προςφεφγουςα, η οποία δεν είχε 
ςυμμετάςχει ςτον διαγωνιςμό, μετ’ εννόμου ςυμφζροντοσ άςκηςε την προδικαςτική τησ 
προςφυγή, με την οποία αμφιςβήτηςε τη νομιμότητα τριϊν όρων των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν τησ Διακηρφξεωσ. Ωσ εκ τοφτου, η προςβαλλόμενη απόφαςη τησ ΕΑΔΗΤ 
παρίςταται μη νόμιμη και, για τον λόγο αυτόν, ακυρωτζα, κατ’ αποδοχή ωσ βάςιμου του 
ςχετικοφ λόγουσ τησ κρινόμενησ αιτήςεωσ.»   

14. Η υπ’ αρικμό καταχϊρθςθσ ΑΚ417/29-09-2022 Αίτθςθ Ακφρωςθσ του Διμου Βόλβθσ 

κατά τθσ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., με αίτθμα τθν ακφρωςθ τθσ υπ’ αρικμό 1347/2022 Απόφαςισ τθσ, 

ςυηθτικθκε ςτο Β’ Ακυρωτικό Τμιμα του Διοικθτικοφ Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, επίςθσ 

κατά τθ δικάςιμο τθσ 08-12-2022. 

15. Επ’ αυτισ εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. 23/23-01-2023 Απόφαςθ του Β’ Ακυρωτικοφ Σμιματοσ 
του Διοικθτικοφ Εφετείου Θεςςαλονίκθσ που επιδόκθκε ςτο Διμο Βόλβθσ, ςυνθμμζνθ 
ςτο υπ’ αρικμό πρωτ. ΓΡ2441/08-02-2023 διαβιβαςτικό ζγγραφο τθσ Γραμματζα του Β’ 
Ακυρωτικοφ Τμιματοσ του Διοικθτικοφ Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, που ειςιλκε ςτο Διμοσ 
Βόλβθσ με αρικμό πρωτ. 2.442/13-02-2023. 
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Με τθν απόφαςθ αυτι, το Διοικθτικό Εφετείο Θεςςαλονίκθσ επικαλζςτθκε τθ διάταξθ 
του άρκρου 32 του Ρ.Δ. 18/1989, ςφμφωνα με τθν οποία : «1. Η δίκη καταργείται, αν 

μετά την άςκηςη του ενδίκου μζςου η προςβαλλόμενη πράξη ή δικαςτική απόφαςη 
ανακλήθηκε, ακυρϊθηκε ή εξαφανίςθηκε. ….» και κιρυξε καταργθμζνθ τθ δίκθ που 
άνοιξε με τθν άςκθςθ τθσ υπ’ αρικμό καταχϊρθςθσ ΑΚ417/29-09-2022 Αίτθςθσ 
Ακφρωςθσ και Αναςτολισ του Διμου Βόλβθσ κατά τθσ Ε.Α.ΔΗ.Τ. και τθσ υπ’ αρικμό 
1347/2022 Απόφαςθσ του 2ου Κλιμακίου τθσ Ε.Α.ΔΗ.Τ. διότι «… ήδη με την 22/2023 
απόφαςη του Δικαςτηρίου τοφτου, ζγινε δεκτή η 418/29.09.2022 αίτηςησ ακυρϊςεωσ τησ 
εταιρίασ «Akriman EE» και ακυρϊθηκε η προςβαλλόμενη 1347/2022 απόφαςη τησ 
ΕΑΔΗΤ (2ο κλιμάκιο), με τα δεδομζνα αυτά, όμωσ η δίκη πρζπει να κηρυχθεί 
καταργημζνη (τΕ 3902/2010)».  

Κατόπιν  όλων των ανωτζρω 

ειςθγοφμαςτε  

τον κακοριςμό νζασ θμερομθνίασ διενζργειασ του υπ. αρ. 03/2022 Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ Κάτω των Ορίων (θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των 
υποβλθκζντων προςφορϊν) για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ: 
«ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΡΟΟΙΣΜΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» *αρ. πρωτ. 12211/06-07-22 Διακιρυξθ (ΑΔΑ: 9ΨΘΠΩ9Ω-1ΒΗ - ΑΔΑΜ: 
22PROC010876615), αρ. πρωτ. 12201/06-07-2022 Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ (ΑΔΑ: ΨΦΡΣΩ9Ω-ΓΕ9 
- ΑΔΑΜ: 22PROC010875152)] τθν 3θ Μαρτίου 2023, θμζρα Ραραςκευι  και ϊρα 10:00:00 π.μ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι τθσ υπ’ αρ. 03/2022 (αρ. πρωτ. 12211/06-07-22) Διακιρυξθσ             
(ΑΔΑ: 9ΨΘΠΩ9Ω-1ΒΗ - ΑΔΑΜ: 22PROC010876615). 

Η λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ζχει επείγοντα χαρακτιρα προκειμζνου να ρυκμιςτεί άμεςα θ 

ςυνζχεια τθσ ςχετικισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, θ οποία επί του παρόντοσ εκκρεμεί. 

Η ςχετικι ςασ απόφαςθ κα αναρτθκεί ςτθ Διαφγεια, ςτο Ε..Η.ΔΗ.. (ςτθν ςχετικι 
θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΗΔΗ, θ οποία ζλαβε υςτθμικό 
Αφξοντα Αρικμό: 164415 και ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ 
ΕΗΔΗ) και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Βόλβθσ (www.dimosvolvis.gr).   

 

 
 

     Καζώο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, κεηά ηελ 
ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 31, ηνπ Ν. 5013/2023 (ΦΔΚ 12/19.01.2023 ηεύρνο Α'),  είλαη 
αξκνδηόηεηα ηεο Ο.Δ. λα απνθαζίδεη γηα ηα αλσηέξσ ζέκαηα,  θαινύκαζηε λα απνθαζίζνπκε 
ζρεηηθά. 
  
         ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
      Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: α) 
ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, β) ηελ αξηζ. πξση. 3128/23-02-2023 εηζήγεζε ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θ. Παληαδίδε 
Νηθνιάνπ, γ) ηελ αλαγθαηόηεηα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ 03/2022 
Αλνηθηνύ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ Κάησ ησλ Οξίσλ θαη δ) ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία  
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                                                        ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

     Καζνξίδεη λέα εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ππ. αξ. 03/2022 Αλνηθηνύ Ζιεθηξνληθνύ 

Γηαγωληζκνύ Κάηω ηωλ Οξίωλ (εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 

ππνβιεζέλησλ πξνζθνξώλ) γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: 

«ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΠΡΟΒΑΗΜΩΝ ΘΑΛΑΗΩΝ 

ΠΡΟΟΡΗΜΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ» [αξ. πξση. 12211/06-07-22 Γηαθήξπμε (ΑΓΑ: 9ΦΘΠΧ9Χ-

1ΒΗ - ΑΓΑΜ: 22PROC010876615), αξ. πξση. 12201/06-07-2022 Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο 

(ΑΓΑ: ΦΦΡΣΧ9Χ-ΓΔ9 - ΑΓΑΜ: 22PROC010875152)], ηελ 3ε Μαξηίνπ 2023, εκέξα 

Παξαζθεπή  θαη ώξα 10:00:00 π.κ.. 

    Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη ηεο ππ’ αξ. 03/2022 (αξ. πξση. 12211/06-07-22) 

Γηαθήξπμεο   (ΑΓΑ: 9ΦΘΠΧ9Χ-1ΒΗ - ΑΓΑΜ: 22PROC010876615). 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α 42/2023 

 
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 
Παληαδίδεο Νηθόιανο  

αββόπνπινο Υξήζηνο  
Κνξνζίδεο Ηωάλλεο  

Γθνιηδάθεο Υξήζηνο  
 

 

 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 
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