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Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδ. : 54123  
Πληροφορίες : Ν. Κυματής 
Τηλέφωνο : 2310379046 
Φαξ : 2310-285250 
e-mail : symvaseis@mathra.gr 

 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του υπ’ αρ. 1/29.10.2020 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού 

που διενεργήθηκε με την με αριθ. 4836/07.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007473170 

2020-10-14) διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: 

Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια - Building ENergy EFficiency ImprovemenT: 

Demonstration for public buildings" και προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 

του ν.4412/16. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του 

α) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’), όπως ισχύει.  

β) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει. 

γ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
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υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

2) Το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'). 

3) Το Π.Δ. 83/2019 «Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) σε συνέχεια του Π.Δ. 82/2019 «Αποδοχή 

παραίτησης Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 120). 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α/7-8-2019) «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

5) Την αρ. 19232/20.03.2020 Υ.Α.  του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της 

Γεωργίας Βαλατσού του Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του 

Υπουργείου Εσωτερικών(ΦΕΚ 221 Υ.Ο.Δ.Δ/24.03.2020). 

6) Την υπ’ αρ. 2395/6.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός 

οργανωτικής δομής Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής 

επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων 

της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του 

ν. 4412/2016. (Β’ 2180) 

7) Την με αρ. πρωτ. 33276/27.03.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2020 του  Φορέα 1007-999-

0100000, στη ΣΑΕ 439/6, του έργου BENEFIT με Ενάριθμο  2018ΣΕ43960002, 

(ΑΔΑ:ΩΛΒΜ46ΜΤΛΡ-Ξ5Ψ) 

8) Το με αρ. 3452/20.07.2020 σχετικό πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 

20REQ007052801 2020-07-20. 

9) Την υπ’ αρ. 4847/14.10.2020 απόφαση με θέμα: ««Συγκρότηση Επιτροπής για 

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση 

της Μελέτης “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ”, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (ΑΔΑ: 

Ω5ΩΔ46ΜΤΛ6-ΞΨΦ) 

10) Την υπ’ αρ. 4836/07.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007473170 2020-10-14) 

διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: 

Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια - Building ENergy EFficiency ImprovemenT: 

ΑΔΑ: 6ΨΝΠ46ΜΤΛ6-ΝΙΡ
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Demonstration for public buildings" 

11) Το υπ’ αρ. 5160/30.10.2020 έγγραφο της τριμελούς επιτροπής διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ. αρ. 1/29.10.2020 

Πρακτικό της, που επισυνάπτεται ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης. 

12) Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε προσφορά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Αποδέχεται την εισήγηση της ως άνω Επιτροπής όπως διατυπώνεται στο υπ. 

αρ. 1/2020 Πρακτικό της, ματαιώνει τον ως άνω συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/16 καθώς η διαδικασία απέβη άγονη 

λόγω μη υποβολής προσφοράς και αποφασίζει την προσφυγή στη διαδικασία του 

άρθρου 32 του ν.4412/16, δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι που περιγράφονται 

στην παράγραφο 2.α. του εν λόγω άρθρου, ήτοι προηγήθηκε ανοιχτή διαδικασία και 

δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.  

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 
 
 

   
 
Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

 Γραφείο Γενικού Διευθυντή 

 Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

 Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
 Μέλη της επιτροπής διαγωνισμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)  
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/2020 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4836/07.10.2020 (20PROC007473170 2020-10-14) 

 
Της τριμελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής 
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου "Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια - 
Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings", το 
οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
"INTERREG IPA «Ελλάδα –  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020». 
 
Εκτιμώμενη αξία :  24.586,14 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24 %, 5.900,67€) 
Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή  
 

 
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Στη Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 πμ. σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 4836/07.10.2020 διακήρυξη (20PROC007473170 2020-10-14), συνήλθε 
σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση στο γραφείο 125 του 1ου ορόφου του 
Διοικητηρίου, η επιτροπή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής 
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 
4847/29.09.2020 ΟΕ 14.10.2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης) και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 

α) Δημητρακούδη Κωνσταντία, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με 
βαθμό Α’, ως Πρόεδρο. 

β) Ιωαννίδη Νικόλαο, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’, ως 
μέλος. 

γ) Γκλεγκλάκου Άννα, Αρχιτέκτων Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ως μέλος. 
 
Πρακτικά τηρούνται με φροντίδα της Προέδρου από την ίδια.  
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Διαπιστώθηκε απαρτία της επιτροπής με την παρουσία τριών (3) μελών.  

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν εκπρόσωποι οικονομικών φορέων. 
 

Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 4, της ως άνω διακήρυξης, διαπίστωσε ότι στο 
πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) δεν 
κατατέθηκαν  προσφορές μέχρι την Πέμπτη 29-10-2020 και ώρα 9:30πμ. Η 
πρόεδρος, στις 09.30 πμ κήρυξε την έναρξη υποβολής προσφορών στην επιτροπή 
και στις 10.00 πμ τη λήξη υποβολής προσφορών.  

 

Στο διαγωνισμό δεν υποβλήθηκαν προσφορές, με αποτέλεσμα η διαγωνιστική 
διαδικασία να αποβεί άγονη βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 
4412/16.  

Η επιτροπή, έπειτα από συζήτηση, εισηγείται ομόφωνα  τη ματαίωση της 
διαδικασίας σύναψης  της σύμβασης και την προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 
32 του ν.4412/16, αφού πληρούνται οι όροι που περιγράφονται στην παράγραφο 
2α) του άρθρου, ήτοι ύστερα από ανοιχτή διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά. 
 

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:00μμ η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.  

 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από 
την επιτροπή σε τρία (3) πρωτότυπα. 

 

Η  Πρόεδρος  Δημητρακούδη Κωνσταντία  

 

Τα μέλη:        1. Ιωαννίδης Νικόλαος 

 

                       2. Γκλεγκλάκου Άννα  
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