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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.20/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αριθμ. Απόφασης:

118/2016
Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του
πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της
υπηρεσίας με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ"

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η
Μαίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθαν σε Έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την 10192/11-05-2016
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με
αποδεικτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄ /07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Από τα (9) εννέα μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εννέα (9), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αναστασιάδης Φίλιππος - Πρόεδρος
3. Θωμάς Γεώργιος – Τακ. Μέλος
5. Μποσμπότης Χρήστος - Τακ. Μέλος
7. Καλλινικίδης Ανδρέας - Τακ. Μέλος
9. Ξουλόγης Βασίλειος - Τακ. Μέλος

2.
4.
6.
8.

Δημητρακούδη Αποστολία – Τακ. Μέλος
Κορωνιός Κοσμάς - Τακ. Μέλος
Παπαδόπουλος Χαρίτων - Τακ. Μέλος
Μαλακόζης Βαρσάμης – Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Απαζίδου Ελένη, Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση
των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 14:00 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διατάξεως, το οποίο
χαρακτηρίστηκε κατεπείγον με την αριθμ. 117/2016 απόφαση της Ο.Ε., έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής:
-Την υπ΄ αριθμ. 110/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν, η
εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 26.000,00€ με δικαίωμα προαίρεσης ˜6.82% από
ιδίους πόρους, οι όροι της διακήρυξης, τα τεύχη δημοπράτησης και καθορίστηκε ο τρόπος
εκτέλεσης με τις διαδικασίες του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
-Την υπ’ αριθμ. 111/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, αποφασίστηκε
η συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για την
διεξαγωγή της δημοπρασίας της ανωτέρω υπηρεσίας.
- Την υπ΄ αριθμ. 9573/2016 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου, σύμφωνα με την οποία
ορίστηκε ως ημέρα διεξαγωγής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της εν θέματι
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υπηρεσίας η 16η Μαΐου 2016 και ώρα 10.00π.μ. Η ανωτέρω δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
-Την από 11.05.2016 Εισήγηση της Ε.Δ. προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία αναλυτικά αναφέρει
τα εξής:

Προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου
για την ματαίωση και την επαναδημοπράτηση του πρόχειρου διαγωνισμού για την
εκτέλεση της πράξης με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ», αρ. μελ. 10422016

Με την αρ. πρωτ. 9573/04.05.2016 περίληψη διακήρυξης του Δημάρχου Παγγαίου,
γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του Δήμου να προχωρήσει σε πρόχειρο διαγωνισμό με
καταληκτική ημερομηνία την 16.05.2016 για την εκτέλεση της υπηρεσίας ασφάλισης του
θέματος.
Έως την 06.05.2016, η περίληψη και τα τεύχη του διαγωνισμού απεστάλησαν για
δημοσίευση στην εφημερίδα Καβάλα, στο επιμελητήριο Καβάλας, στο Διαύγεια, στην
ιστοσελίδα του Δήμου και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Την Τρίτη 11.05.2016 διαπιστώθηκε ότι στο έντυπο οικονομικής προσφοράς που
συνόδευε τη διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού, λόγω προγραμματιστικής αδυναμίας του
software που χρησιμοποιήθηκε κατά την μετατροπή των εγγράφων από μορφή .xls σε μορφή
.pdf, δεν εκτυπώθηκαν οι δυο τελευταίες γραμμές της πρώτης σελίδας του εντύπου. Το
γεγονός αυτό ενδέχεται να επηρεάσει με αρνητικό τρόπο τη διαδικασία του διαγωνισμού που
έπεται.
Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή και απρόσκοπτη
συνέχιση της διαδικασίας, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για τη ματαίωση του
διαγωνισμού της 16.05.2016.
Με νεώτερη δε απόφαση σας, προτείνουμε την επαναδημοπράτηση της υπηρεσίας του
θέματος, αφού διορθωθεί η παράλειψη που προαναφέραμε, καθώς και αφού βελτιωθεί το
άρθρο 7, παρ. 4 της διακήρυξης «Δικαιολογητικά συμμετοχής», ώστε, για τη διευκόλυνση
ορισμένων συμμετεχόντων, να γίνεται δεκτή η ζητούμενη υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία
θεώρησης υπογραφής ταυτάριθμη με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
Ελευθερούπολη 11.05.2016
Για την Επιτροπή Διαγωνισμού
Νικόλαος Ευαγγέλου
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Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός / Ε’
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Ο.Ε. πρότεινε τη λήψη απόφασης περί ματαίωσης της
προγραμματισμένης για την 16η Μαΐου 2016 διαγωνιστικής διαδικασίας της εν θέματι
υπηρεσίας και κάλεσε το σώμα όπως αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις αριθμ.
110/2016 & 111/2016 αποφάσεις της Ο.Ε., την αριθμ. 9573/2016 περίληψη διακήρυξης
Δημάρχου, την αριθμ. 1042/2016 τεχνική μελέτη, την από 11.05.2016 εισήγηση της Ε.Δ., τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ 28/80 ΟΤΑ, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί,
συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα, ομοίως του Ν.3463/06 ως ισχύει, του άρθρου 72 παρ.1
περ.ε΄ του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισμού για την επιλογή μειοδότη της
πράξης με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, με ημερομηνία διενέργειάς του την 16η Μαρτίου 2016, σύμφωνα με την αριθμ.
9573/2016 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
στην από 11.05.2016 εισήγηση της Ε.Δ.

Η απόφαση πήρε αριθμό 118/2016
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

EΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Eλευθερούπολη, 12/05/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

