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ΘΕΜΑ:  Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης προμήθειας επίπλων για την κάλυψη των ανα-

γκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2019 και ανάκληση της αρίθμ.723762(4227)27-11-

2019 (ΑΔΑΜ:19AWRD005921624 & ΑΔΑ:6Ε927ΛΛ-ΘΞ4) σχετικής απόφασης ανάθεσης. 

A Π Ο Φ Α Σ Η

Η    Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ   Π Ι Ε Ρ Ι Α Σ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις  διατάξεις  του  π.δ.  133/2010 «Οργανισμός  της  ΠΚΜ»  (ΦΕΚ  226/τ.Α'/27-12-2010),  όπως

τροποποιήθηκε  με  τις  αρίθμ.81320+77909/01-12-2016  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016)

3. Τις διατάξεις του  ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών» και ιδίως τα άρθρα 233, 235, 328 του βιβλίου ΙΙ «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και  Υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία  2014/25/ΕΕ)»,  όπως τροποποιήθηκε  και

ισχύει

4. Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

5. Την αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019 (ΦΕΚ 708/Υ.Ο.Δ.Δ./2019) απόφαση του Περιφερειάρχη

Κεντρικής  Μακεδονίας  “Ορισμός  Αντιπεριφερειρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  στους

Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας”

6. Την  αριθμ.οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ  3475  Β΄)  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,

7. Την  αριθμ.οικ.602161(8148)/25-09-2019 (ΦΕΚ  3745  Β΄)  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και
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παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”

8. Την αρίθμ.701969(4143)/11-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΚ47ΛΛ-ΝΘΤ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση σύμβασης προμήθειας επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των

υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2019.

9. Την αρίθμ.723762(4227)27-11-2019 (ΑΔΑΜ:19AWRD005921624 & ΑΔΑ:6Ε927ΛΛ-ΘΞ4) σχετικής

απόφασης ανάθεσης σύμβασης προμήθειας επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών

της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2019.

10. Το γεγονός ότι  στην υπό ματαίωση διαδικασία ανάθεσης είχε επιλεγεί  ως κριτήριο ανάθεσης η

συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

11. Την  ανάγκη  επιλογής  ως  κριτηρίου  ανάθεσης  τη  συμφερότερη  από  οικονομική  άποψη  

προσφορά   β  άσει ποιοτικών κριτηρίων (βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής) και την ανάγκη  

επαναπροσδιορισμού  των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών ( καρεκλών

και  ντουλαπών  γραφείου),  προκειμένου  τα  παραπάνω  να  εξασφαλίζουν  την  ισότιμη

πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, καθώς και την

εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας των προμηθευόμενων ειδών.

12. Την  επανάληψη  της  διαδικασίας  ανάθεσης  σύμβασης  προμήθειας  των  εν  λόγω  ειδών  

σύμφωνα με τα ανωτέρω (αρ. 11) 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης προμήθειας επίπλων για την κάλυψη των ανα-

γκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2019 και την ανάκληση της αρίθμ.723762(4227)27-

11-2019 (ΑΔΑΜ:19AWRD005921624 & ΑΔΑ:6Ε927ΛΛ-ΘΞ4) σχετικής απόφασης ανάθεσης για τους

λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Κοινοποίηση:
Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
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