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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμό 51ης /7 Νοεμβρίου 2022 Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. απόφασης  488/2022
 «Ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης 

«Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής 
οδού Περιγιαλίου»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΟΜΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα στις 7 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9.00΄, συνεδρίασε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καβάλας μετά την από 3 Νοεμβρίου 
2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιακωβίδης Ιωάννης, Καλανταρίδης Ηλίας, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, 
Λαζαρίδης Σωτήριος, Μουμτσάκης Απόστολος, Παππάς Λεωνίδας, Χρόνης Απόστολος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 51/2022 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

-

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Προσήλθαν: 
Αποχώρησαν: 
Επανήλθαν: 

Αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, παρευρέθηκαν:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 4555/2018) και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την υπ’αριθ.πρωτ. 549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου 
Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ματαίωση του 
διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση 
παραλιακής οδού Περιγιαλίου»» που γράφτηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την 
υπ΄αριθ. 486/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 28192/2022 
εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:

Η διακήρυξη της εν θέματι μελέτης απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για 
δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14/10/2022, δημοσιεύθηκε στις 
19/10/2022 και πήρε συστημικό αριθμό 2022/S 202-575575. Επίσης, αναρτήθηκε στις 20/10/2022 στο 
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ΚΗΜΔΗΣ (22PROC011480446) (http://www.eprocurement.gov.gr ) και στο  σχετικό ηλεκτρονικό 
χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με συστημικό αύξοντα αριθμό 193225. (www.promitheus.gov.gr).

Στο άρθρο 19.3 της διακήρυξης της ανωτέρω μελέτης αναφέρεται ότι απαιτείται β) Ειδική εμπειρία 
του Αρχιτέκτονα Μηχανικού - κατηγορία μελέτης (07)- καθώς και του συντονιστή της ομάδας (εάν δεν 
ορίζεται ο ίδιος), πέραν των ειδικοτήτων των κατηγοριών των μελετών της παρούσας σε αντιστοιχία με 
τις ζητούμενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία, σε δύο (2) τουλάχιστον μελέτες κοινόχρηστου χώρου 
εμβαδού κατ’ ελάχιστον 25.000 τ.μ. κατά την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1. εδφ στ΄ του άρθρου 77 του Ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα, προβλέπεται ότι … στ) Αν για 
την εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή τεχνικής ή επιστημονικής υπηρεσίας η αναθέτουσα αρχή κρίνει 
ότι απαιτούνται αυξημένες απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και ιδίως εμπειρίας των 
οικονομικών φορέων, μπορεί, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας 
αρχής ή, του κατά περίπτωση προβλεπομένου, να διαμορφώνονται ανάλογα τα κριτήρια τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας στα έγγραφα της σύμβασης.

Επειδή εσφαλμένα δεν ζητήθηκε η γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, παρακαλούμε όπως, 
δυνάμει των παρ. 2α και 4 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες 
συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-
2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», αποφασίσετε την ματαίωση του διαγωνισμού 
για την ανάθεση της μελέτης «Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής οδού 
Περιγιαλίου».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72  του 

Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την ανωτέρω εισήγηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Βιοκλιματική και 
λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής οδού Περιγιαλίου», για τους προαναφερόμενους λόγους.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Ιωάννης Προμούσας 
Αντιδήμαρχος Καβάλας
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