
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   143/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 10/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων Δήμου Αμυνταίου», συνολικού 
προϋπολογισμού 297.352,00€, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1893/25-05-
2022 αρνητική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». 

Στο Αμύνταιο, στις 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις 
της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 27397/14-05-2022 (Β’ 2369), ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 9022/27-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε 
ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                  Γρομπανόπουλος Τρύφων 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Σαργιαννίδης Παύλος 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 1893/25-05-2022 
αρνητική γνώμη για την έγκριση σχεδίου σύμβασης του Υποέργου 
«Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων Δήμου Αμυνταίου», Α/Α/1 της Πράξης 
5030935, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείριση Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, διατυπώνεται αρνητική γνώμη για το σχέδιο 
σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο «Προμήθεια δύο 
απορριμματοφόρων Δήμου Αμυνταίου» ΑΑ1 της Πράξης «Δράσεις 
Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου» με κωδικό ΟΠΣ5030935, 
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συνολικού προϋπολογισμού 297.352,00€, καθώς από την εξέταση του 
σχεδίου σύμβασης διαπιστώνεται ότι δεν τηρήθηκε η νομιμότητα σχετικά με τη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, ως προς το κριτήριο ανάθεσης. 

Συνεπώς θα πρέπει να ακυρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός και να ανακληθούν 
όλες οι σχετικές αποφάσεις. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) ως ισχύουν 
2. Τις διατάξεις της περ. i εδ. στ’ παρ. 1 αρθ. 72 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. πρωτ. 1893/25-05-2022 γνώμη της ΕΥΔ ΠΔΜ 
4. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Ανακαλεί τις αριθ. 145/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΦΡΩΨΛ-ΕΙΧ), 370/2021 (ΑΔΑ: 
Ω3ΩΙΩΨΛ-Π2Ψ) και 32/2022 (ΑΔΑ: ΨΥ77ΩΨΛ-Α31) αποφάσεις Οικονομικής 
Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, που αφορούν τον καθορισμό όρων, την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου και την κατακύρωση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας, αντίστοιχα, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Δύο 
Απορριμματοφόρων Οχημάτων (8κ.μ. και 12 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης 
κάδων) Περισυλλογής Αποβλήτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
μελέτης 297.600,00€.  

Β. Ακυρώνει τον διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια Δύο Απορριμματοφόρων Οχημάτων (8κ.μ. και 12 κ.μ. με 
σύστημα ανύψωσης κάδων) Περισυλλογής Αποβλήτων Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 297.600,00€, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 143/2022 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.   
 

      

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.                                                                                                      
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
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