
 

                                                    

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   162/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και προμήθεια κάδων 
οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
48.536,08€. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Ιουνίου 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, και 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), 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9894/09-06-2022 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 έξι (6) μέλη. 

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

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

Πριν την έναρξη συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΜΠΑΝΤΗΣ Ιορδάνης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα έθεσε υπ’ όψη του Σώματος την υπ’ 
αριθ. 126/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί 
καθορισμού των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της 
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» & «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», 
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συνολικού προϋπολογισμού 48.536,08€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 
και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού. 

Ο Διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
36, του Ν. 4412/2016 και έλαβε αριθμό Συστήματος 161082. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 
7/06/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών είχε οριστεί η 14/06/2022 και ώρα 10:00 μ.μ. 

Για τον εν’ λόγω Διαγωνισμό εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν εγκαίρως 
(02/06/2022) στο ΕΣΗΔΗΣ οι με αρ. πρωτ. 9520/02-06-2022 
επισημάνσεις/ενστάσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Ωστόσο, αν και τηρήθηκε η σύννομη διαδικασία και οι επιβαλλόμενοι από τη 
Νομοθεσία κανόνες δημοσιότητας, δεν υπήρξε ενδιαφέρον με αποτέλεσμα η 
δημοπρασία να αποβεί άγονη, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε 
προσφορά όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.4.2, της Αναλυτικής Διακήρυξης, 
σύμφωνα με το από 14/06/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού. 

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε 
α) την Έγκριση του από 14/06/2022 Πρακτικού του Δημόσιου Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση  της Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   
ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» & «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 
48.536,08 €,  και β) την κήρυξη του εν’ λόγω Διαγωνισμού ως άγονου. 

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

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

87), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 126/2022 απόφαση Ο.Ε. 
4. Το από 14–06–2022 Πρακτικό 1 Αποσφράγισης – Διενέργειας του 

παραπάνω Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με το 
οποίο ο παραπάνω Διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος. 

5. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της Διακήρυξης του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 
4412/2016 και του άρθρου 11, παρ. 1α, της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

6. Το γεγονός ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη των Υπηρεσιών του 
Δήμου Αμυνταίου η συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων 
κατά τη διαδικασία σύναψης της εν’ λόγω δημόσιας σύμβασης και κατά 
την έννοια του άρθρου 24, καθώς και η συνδρομή λόγων αποκλεισμού 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

7. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. 
8. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το από 14/06/2022, 1ο Πρακτικό του Δημόσιου Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   
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ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» & «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 
48.536,08€, σύμφωνα με το οποίο η παραπάνω Δημοπρασία κηρύχθηκε 
άγονη, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε προσφορά όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2.4.2, της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Β. Κηρύσσει άγονη τη Δημοπρασία για την εκτέλεση της παραπάνω 
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας, για τους λόγους που παρατίθενται 
παραπάνω. 

Γ. Παραπέμπει την Απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης της παραπάνω 
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας (επαναπροκήρυξη διαγωνισμού με ή χωρίς 
τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης – ενδεχόμενη διόρθωση των 
τεχνικών προδιαγραφών) σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθούν οι αιτίες της μη συμμετοχής στον 
Διαγωνισμό. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 162/2022 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

      Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

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