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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο / 24-05-2016 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Διδυμοτείχου.
Θέμα: 2ο
Απόφαση: 63η / 2016
Επί ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών,
ελαστικών, φίλτρων οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Διδυμοτείχου».
Στο Διδυμότειχο, σήμερα την 24η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Διδυμοτείχου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Διδυμοτείχου, ύστερα από την 10/20-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ.
Πατσουρίδη Παρασκευά που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν
ανάγκη επίλυσής τους.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κ. Κυρούδη Μαρία.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Πατσουρίδης Παρασκευάς, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Πρόεδρος
2. Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Κεσόγλου Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Τζιβάρας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος
5. Παγωνάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Πουργιάζη Χρυσή, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Σιαλάκης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 ε του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
Με την αριθμ. 60/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της «Προμήθειας
ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Διδυμοτείχου» (Αρ.Μελ.
1/2016) προϋπολογισμού 55.485,79 € με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό και με την αριθμ. 34/2016
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεσή της.
Στη συνέχεια εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αριθμ. 6179/Γ53/4-5-2016 διακήρυξη του διαγωνισμού η
οποία δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, ΗΧΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΓΝΩΜΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ και ΜΕΘΟΡΙΟΣ.
Κατά της διακήρυξης κατατέθηκε εμπρόθεσμα μία ένσταση (6887/18-5-2016) από τον Συρκελίδη
Πασχάλη, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών και συγκεκριμένα, για το ελαστικό με α/α
15 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για το οποίο δηλώνει ότι με τα χαρακτηριστικά που αναφέρεται στη
μελέτη, δεν υπάρχει σαν διάσταση.
Η Τεχνική υπηρεσία κατά την εξέταση της παραπάνω ένστασης παρόλο που αυτή αναφέρει λάθος
τις διαστάσεις, αποδέχεται την ένσταση επειδή υπάρχει πράγματι λάθος στα τεχνικά χαρακτηριστικά
των ελαστικών με α/α 15 της Ομάδας Γ΄ του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και διαπίστωσε
λάθος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών με α/α/ 14 και για τον λόγο αυτόν θα προβεί σε
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διόρθωση - τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των ελαστικών της Ομάδας Γ΄, με α/α 14 και
15 του ενδεικτικού προϋπολογισμού και θα συντάξει νέο προϋπολογισμό.
Ύστερα από τα παραπάνω θα πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,
του αρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

ομόφωνα

Α. Αποδέχεται την αριθμ. 6887/18-5-2016 ένσταση του Συρκελίδη Πασχάλη κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων οχημάτων-μηχανημάτων
Δήμου Διδυμοτείχου» (Αρ.Μελ.1/2016), αποδεχόμενη και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας επί
αυτής, επειδή πράγματι διαπιστώθηκαν σφάλματα στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ομάδας Γ΄
(Ελαστικά) και συγκεκριμένα στα ελαστικά με α/α/ 14 και 15 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης.
Β. Την τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της Ομάδας Γ΄ (Ελαστικά με α/α 14 & 15) του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθμ. 1/2016 μελέτης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών,
ελαστικών, φίλτρων οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Διδυμοτείχου» και την σύνταξη νέου
προϋπολογισμού και ως εκ τούτου την διακοπή των διαδικασιών του τρέχοντα ηλεκτρονικού
διαγωνισμού.
Η τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών (νέες τεχνικές προδιαγραφές - προϋπολογισμός) και οι
όροι της διακήρυξης θα εγκριθούν με νεώτερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από
εισήγηση του αρμοδίου τμήματος.
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2016.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακολουθούν

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Σωστό απόσπασμα
Διδυμότειχο 25-5-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Μ.Α.Δ.
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

