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Από το πρακτικό της 6 / 14-3-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αριθµ. Απόφασης 81 / 2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ματαίωση του διαγωνισµού για την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργίας 21 Φωτοβολαταϊκών διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και
εγκαταστάσεις του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών.
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 14-3-2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική επιτροπή ύστερα από την 15394/8-3-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (∆ηµάρχου) κ. ∆ανιηλίδη Συµεών, που επιδόθηκε
σε καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσακιρίδης Αναστάσιος
1. ∆ανιηλίδης Συµεών
2. Ζωγόγιαννης Κων/νος (Ντίνος)
2. Χατζησάββας Γεώργιος
(αναπληρωµατικός)
3. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
3. Πάππου Μιχαήλ
4. Ισαακίδη Άντζελα
5. Καλπαζίδης Σέργιος
6. Κατσάνη
Τερζηβασιλειάδου
Ειρήνη
7. Σιωµάδης Σωτήριος
Σύµφωνα µε την υπ αρ. 31/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλος του ∆ήµου κα. Καπακίδου Κυριακή.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο αναπληρωτής του ∆ηµάρχου, αντιδήµαρχος κ.
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος.
Λόγω απουσίας του Προέδρου (κ. ∆ηµάρχου) και του Αντιπροέδρου, προέδρευσε ο
πρώτος σε ψήφους από τα παρόντα µέλη κ. Αν. Τσακιρίδης.
Αποφασίσθηκε η συζήτηση τριών (3) θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο Προεδρεύων αφού εισηγήθηκε
το 2ο θέµα, της ηµερήσιας διάταξης
Ματαίωση του διαγωνισµού για την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργίας 21 Φωτοβολαταϊκών διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και
εγκαταστάσεις του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
υπ’ αριθµ. 84/20-2-2013 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε το
παρακάτω περιεχόµενο:
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ΘΕΜΑ : Ματαίωση του διαγωνισµού για την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία 21 φωτοβολταϊκών διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και
εγκαταστάσεις του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών.
Θέτουµε υπ΄ όψη σας το µε αριθµ. πρωτ. 11134/18-02-2013 έγγραφο του
Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών µε θέµα τη
µαταίωση του διαγωνισµού για την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21
φωτοβολταϊκών διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ∆ήµου
Νεάπολης Συκεών.
Σύµφωνα µε την παρ. α του άρθρου 10 «∆ικαίωµα προαίρεσης» της µε αριθµό
πρωτ. 92697/19-12-11 διακήρυξης του διαγωνισµού «Ο ∆ήµος Νεάπολης – Συκεών
διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα να αποφασίζει ελεύθερα για την µαταίωση, επανάληψη
του διαγωνισµού µε ή χωρίς τροποποίηση των όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία
της διαπραγµάτευσης χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης οι συµµετέχοντες σ’ αυτόν
καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη οριστικά των ενστάσεων ή των προσφυγών που
µπορεί να υποβληθούν οποτεδήποτε».
Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών προβλέπεται και στο
άρθρο 21 παρ. 1β του ΕΚΠΟΤΑ.
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες
διατάξεις, να αποφασίσει για τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και την
επανάληψη του µε νέους όρους και τεχνικές προδιαγραφές.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜ.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άννα Σπανού

Μουρουζίδου Μαρία

Μπεκιαρίδου Αθανασία

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την υπ’ αριθµ. 11134/18-2-2013
εισήγηση του Γραφείου Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ∆ήµου µε όλα τα σχετικά
δικαιολογητικά και κάλεσε τα µέλη της ν’ αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε όσα ο Προεδρεύων και τα µέλη εξέθεσαν και
έλαβε υπόψη: 1) την υπ’ αριθµ. 84/2013 εισήγηση του Οικονοµικού Τµήµατος του
∆ήµου Νεάπολης Συκεών, 2) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 11134/18-2-2013 εισήγηση του
Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών, 3) την υπ’
αριθµ. 6/2013 πράξη του Στ΄ κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 4) την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 92697/19-12-2011 διακήρυξη για τον διαγωνισµό, 5) τις διατάξεις του άρθρου 21
παρ. 1β του ΕΚΠΟΤΑ και 6) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
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Αποφασίζει Οµόφωνα

Α) Την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για την προµήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 φωτοβολταϊκών διασυνδεδεµένων
συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών,
σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. 84/2013 εισήγηση του Οικονοµικού
Τµήµατος που αναλυτικά καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.
Β) Την επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους και τεχνικές προδιαγραφές.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 81/2013
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Πάππου Μιχαήλ
Ισαακίδη Άντζελα
Καλπαζίδης Σέργιος
Κατσάνη Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη
Σιωµάδης Σωτήριος

