
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   124/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 47/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
και ακύρωση του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια  αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου 
Αμυνταίου». 

Στο Αμύνταιο, στις 10 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. 23983/30-04-2022 (Β’ 2137), ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 7808/05-05-2022 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 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 ο Θεοδωρίδης Αβραάμ δημοτικός 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, ως εξής: 

«Με την αριθ. 47/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έγινε ο καθορισμός εκ 
νέου των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  αναβατορίων 
κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€, και 
συγκρότηση εκ νέου επιτροπής διαγωνισμού. 

Κατά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών και πριν την ολοκλήρωση του 
πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, διαπιστώθηκαν τα εξής: 
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Στην ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, εκ παραδρομής 
αποτυπώθηκε λανθασμένη προϋπολογισθείθα τιμή ανά μονάδα μέτρησης για το 
αντικείμενο «Αναβατόρι κλιμακοστασίου με πλατφόρμα, εσωτερικού χώρου, 2 
στάσεων, πλήρως εγκατεστημένο σε χώρο με διαδρομή 10,00m έως 15,00m, με 4 
γωνίες 90º», γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη αποτύπωση του 
συνολικού προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Συνεπώς, θα πρέπει 

α) να ανακληθεί η αριθ. 47/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, και  

β) να ακυρωθεί ο διαγωνισμός που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια  
αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου» (Αριθ. 
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 157486).» 

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, 47/2022 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την εισήγηση Δ/νσης Τ.Υ.& Περ/ντος 
5. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Ανακαλεί την αριθ. 47/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. 
Αμυνταίου που αφορά τον καθορισμό όρων δημοπράτησης της προμήθειας 
με τίτλο «Προμήθεια  αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€, και τη συγκρότηση της επιτροπής 
διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. 

Β. Ακυρώνει τον διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια  
αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού 95.000,00€, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της παρούσας. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 124/2022 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.   
 

      
     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.                                                                                            
                                                                                           4. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.  
                                                                                           5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
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