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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 21ης /1 Ιουλίου 2020 Συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. απόφασης  250/2020
 «α) Περί ακύρωσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία 
«Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 
(συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα 
τουρισμού - πολιτισμού» με ημερομηνία διενέργειας την 10-07-
2020, β) την σύνταξη νέου τεύχους (μελέτης και 
διακήρυξης)»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα την 1η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13.00΄ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 
10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, η 
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καβάλας, μετά την από 26 Ιουνίου 2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που δόθηκε στα μέλη της. 

Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Ιγνατιάδης Παναγιώτης είχε δηλώσει κώλυμα συμμετοχής 
στην εν λόγω συνεδρίαση, κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Λαζαρίδης 
Σωτήριος.

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 21/2020 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

-
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν: 
Απεχώρησαν:  Ο κ. Λαζαρίδης Σωτήριος στην 253/2020 ΑΟΕ.
Επανήλθαν:

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 τις υπ’ αριθ. 437, 474 /2019 & 82/2020 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, την υπ’ αριθ. πρωτ. 28205/2-9-2019 απόφαση 
Δημάρχου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «α) Περί ακύρωσης της 
διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία 
«Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) 
σε ειδικότητες του τομέα τουρισμού - πολιτισμού» με ημερομηνία διενέργειας την 10-07-2020, 
β) την σύνταξη νέου τεύχους (μελέτης και διακήρυξης)», ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 15572/2020 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Καβάλα, 03/07/2020
Α. Π.: 15572

Απάντηση στο έγγραφο: 15572
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Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 178/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το Δήμου 
Καβάλας εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και οι όροι της 
ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση 
ποιότητας – τιμής της υπηρεσίας «Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 
(συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα τουρισμού - πολιτισμού». 

Επειδή, με τα από 12/06/2020 και 23/06/2020 αιτήματα παροχής διευκρινήσεων από υποψήφιους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, τα οποία υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, εντοπίστηκαν ορισμένες πλημμέλειες, με σοβαρότερη αυτή του μη 
υπολογισμού ΦΠΑ στην ενέργεια της Δράσεων Δημοσιότητας του προϋπολογισμού της μελέτης. Η 
παραπάνω παράλειψη εμποδίζει την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, λόγω της αδυναμίας του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό να υποβάλει οικονομική 
προσφορά μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, και κατ’ επέκταση της αδυναμίας κατάρτισης της 
σύμβασης. Για αυτό πρέπει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου, να ακυρωθεί η διενέργεια 
του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία «Προγράμματα 
κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του 
τομέα τουρισμού - πολιτισμού» με ημερομηνία διενέργειας 10/07/2020. Η παραπάνω εισήγηση 
ελήφθη με την σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής -η οποία είναι αρμόδια για την έγκριση των 
τευχών του διαγωνισμού- μετά από συζήτηση σχετικά με τις  παρατηρήσεις των αιτημάτων παροχών 
διευκρινήσεων των υποψήφιων συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να προβείτε στη λήψη απόφασης με την οποία να εγκρίνετε:
- την ακύρωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

υπηρεσία «Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των 
ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα τουρισμού - πολιτισμού» με ημερομηνία διενέργειας την 10-07-
2020 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

- την σύνταξη νέου τεύχους (μελέτης και διακήρυξης) στο οποίο θα ενσωματωθούν οι ανωτέρω 
παρατηρήσεις.

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

παρ. 1 εδ. ε΄ του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την υπ΄αριθ. 178/2020 ΑΟΕ και την 
ανωτέρω εισήγηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: α) την ακύρωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την υπηρεσία «Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 
(συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα τουρισμού - πολιτισμού» με 
ημερομηνία διενέργειας την 10-07-2020 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και β) την σύνταξη νέου 
τεύχους (μελέτης και διακήρυξης) στο οποίο θα ενσωματωθούν οι ανωτέρω παρατηρήσεις.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας

http://www.promitheus.gov.gr/
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