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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμό 36ης /21 Σεπτεμβρίου 2021 Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. απόφασης  401/2021
 «Έγκριση πρακτικού: Περί α) ματαίωσης, λόγω μη υποβολής 

προσφορών,  του  Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 
«Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και 
Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και 
Πρασίνων Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας για το 2021»  
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.880,00€ χωρίς 
ΦΠΑ (51.931,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΟΜΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα στις 21 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021 

ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14.00΄ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 
άρθρο 10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την υπ΄163/29-5-
2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ.426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καβάλας μετά την από 17 
Σεπτεμβρίου 2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα μέλη της. 

Λόγω του ότι τα τακτικά μέλη κ. Χρόνης Απόστολος και Ιγνατιάδης Παναγιώτης είχαν 
δηλώσει κώλυμα συμμετοχής στην εν λόγω συνεδρίαση, κλήθηκαν και ήταν παρόντα τα 
αναπληρωματικά μέλη κ. Ιακωβίδης Ιωάννης και Λαζαρίδης Σωτήριος.

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 36/2021 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

-

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Προσήλθαν: Η κ. Δρακονάκη Ευαγγελία στην 395/2021 ΑΟΕ.
Απεχώρησαν: 
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 τις υπ’ αριθ. 437, 474 /2019 & 82/2020 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, την υπ’αριθ.πρωτ. 28205/2-9-2019 απόφαση 
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Δημάρχου Καβάλας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ.πρωτ. 21670/28-8-2020 & 5385/1-3-2021 
αποφάσεις Δημάρχου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικού: Περί α) 
ματαίωσης, λόγω μη υποβολής προσφορών,  του  Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 
«Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων Αποβλήτων 
του Δήμου Καβάλας για το 2021» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.880,00€ χωρίς 
ΦΠΑ (51.931,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)», ανέγνωσε το πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 25384/2021 έγγραφο και 
έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε από 17-09-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί α) ματαίωσης, 
λόγω μη υποβολής προσφορών, του  Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ««Συλλογή – 
Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων 
Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας για το 2021»  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
41.880,00€ χωρίς ΦΠΑ (51.931,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
 Και σας παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης περί έγκρισής του, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                            
      ---------------
Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ  
ΘΕΜΑ: Περί της ματαίωσης, λόγω μη υποβολής προσφορών,, του  Συνοπτικού διαγωνισμού 

για την υπηρεσία ««Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων 
Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας για το 2021»  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.880,00€ 
χωρίς ΦΠΑ (51.931,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Σχετικά:
 Η με αριθ. πρωτ. 18517/12-07-2021 Μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Ποιότητα 

Ζωής, στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς ανάθεση υπηρεσιών και η 
οικονομική προσφορά.

 Η με  αριθ. 629/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 94ΣΑΩΕ6-Θ62), Περί 
έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας  «Συλλογή – Μεταφορά – 
Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας για το έτος  2021», 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.880,00 ευρω  χωρίς Φ.Π.Α. και 51.931,20 ευρώ με ΦΠΑ 24%, των 
εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού»

 Η με αριθμό πρωτ. 22839/26-08-2021 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009117479.

Στην Καβάλα σήμερα, στις 17-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε στην αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο 
διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού), που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 332/2021 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΗΞΩΕ6-4ΤΙ), αποτελούμενη από τους:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΜΤΖΗΣ, Πρόεδρο
2. ΜΑΡΙΑ ΞΥΝΙΔΟΥ, Μέλος
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΩΛΗΣ , Μέλος  
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Προκειμένου να προβεί στη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία  «Συλλογή – 
Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας για το 
έτος  2021», σύμφωνα με τη διαδικασία που διέπεται από τον Ν. 4412/2016. 

Ο Προέδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη υποβολής προσφορών στις 10:00 π.μ. Και εν 
συνέχεια την λήξη παράδοσης προσφορών στις 10:30 π.μ. αφού επικοινώνησε προηγούμενος με το 
Πρωτόκολλο του Δήμου Καβάλας για να διαπίστωση αν έχουν υποβληθεί προσφορές, κατά τα 
οριζόμενα  άρθρα 7 και 14 της άνω  Διακήρυξης, και διαπίστωσε  ότι δεν υπεβλήθησαν στο 
διαγωνισμό προσφορές.  

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή έλεγξε αν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας και διαπίστωσε 
ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες δημοσιεύσεις τόσο στο ΚΗΜΔΗΣ (αρχικό αίτημα, έγκριση αιτήματος, 
προκήρυξη, διακήρυξη) και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (προκήρυξη/περίληψη) όσο και στην εφημερίδα (ΝΕΑ 
ΕΓΝΑΤΙΑ) και το site του Δήμου Καβάλας. 

  Εφόσον τηρήθηκαν όσα προβλέπονται από την διαγωνιστική διαδικασία η Επιτροπή εισηγείται και 
γνωμοδοτεί:

 Την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία «Συλλογή – 
Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας για το 
έτος  2021» διότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 106 
παρ. 1α του Ν. 4412/2016. 

 Το παρόν πρακτικό αφού διαβάστηκε και δεν υπήρχε διαφωνία από τα μέλη της επιτροπής, 
υπογράφηκε ομόφωνα ως έχει. 

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ                                     
1.                              2.           
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΜΤΖΗΣ                   ΜΑΡΙΑ ΞΥΝΙΔΟΥ                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΩΛΗΣ          

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 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4735/2020, τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανωτέρω εισήγηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: 
Α) το από 17-09-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ματαίωσης, λόγω μη 

υποβολής προσφορών, του  Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συλλογή – Μεταφορά – 
Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας 
για το 2021» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.880,00€ χωρίς ΦΠΑ (51.931,20€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Β) τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία «Συλλογή – 
Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας 
για το έτος  2021» διότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το 
άρθρο 106 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Ιωάννης Προμούσας 

Αντιδήμαρχος Καβάλας
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