Α∆Α: ΒΕ∆ΖΩΚΙ-ΙΟΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14/03/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 83
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6 / 14-3-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αριθµ. Απόφασης 83 / 2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου επαναληπτικού
διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτων και
µηχανηµάτων εκσκαφής, φόρτωσης και κατεδάφισης του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών
και εξέταση ενστάσεων αριθ. πρωτ. 14145/04-03-2013 (Καλλίας Ν. Βενιζέλος) και
14159/04-03-2013 (Καρανικόλας Ν. Αθηνόδωρος)
(Σχετ. Α.Ο.Ε. 17/2013)

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.
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Ο Προεδρεύων αφού εισηγήθηκε το 4ο θέµα, της ηµερήσιας διάταξης Έγκριση
πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για
την ανάθεση υπηρεσιών µίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων εκσκαφής,
φόρτωσης και κατεδάφισης του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών και εξέταση ενστάσεων αριθ.
πρωτ. 14145/04-03-2013 (Καλλίας Ν. Βενιζέλος) και 14159/04-03-2013 (Καρανικόλας Ν.
Αθηνόδωρος) (Σχετ. Α.Ο.Ε. 17/2013) , έθεσε υπόψη της επιτροπής την µε αριθµ.
107/2013 εισήγηση του Οικονοµικού Τµήµατος του ∆ήµου, µε το παρακάτω
περιεχόµενο:
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διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτων και
µηχανηµάτων εκσκαφής, φόρτωσης και κατεδάφισης του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών και
εξέταση ενστάσεων αριθ.πρωτ.14145/04-03-2013( Καλλίας Ν. Βενιζέλος) και 14159/0403-2013 ( Καρανικόλας Ν. Αθηνόδωρος)
(Σχετ.Α.Ο.Ε. 17/2013)
Θέτουµε υπ΄ όψη σας α) το από 01-03-2013 πρακτικό διεξαγωγής
επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών
µίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων εκσκαφής, φόρτωσης και
κατεδάφισης του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών, β) τις µε αρ.πρωτ.14145/04-03-13 και
αρ.πρωτ. 14159/04-03-13 ενστάσεις των συµµετεχόντων γ) την αριθ.πρωτ. 15136/0703-13 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και δ) τον πλήρη φάκελο του
διαγωνισµού.
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»
Σύµφωνα µε τον "Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των
∆ηµοσίων Συµβάσεων των ∆ήµων, Περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων" του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: "η σχετική
κατακυρωτική απόφαση λαµβάνεται πλέον από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ή
της Περιφέρειας µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των
προσφορών που συγκροτείται από αυτή."
Παρακαλούµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10
Α) να εξετάσετε τις παραπάνω ενστάσεις
Β) α) να εγκρίνετε το παραπάνω πρακτικό
β) να κατακυρώσετε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την πρώτη
κατηγορία «µίσθωση φορτωτή» και την
τρίτη κατηγορία
«µίσθωση φορτηγού
ανατρεπόµενου» και
γ) να κηρύξετε άγονο το διαγωνισµό για την δεύτερη κατηγορία «µίσθωση
εκσκαφέα» για την οποία δεν υπάρχει υποψήφιος ανάδοχος και να εγκρίνετε την
ανάθεση για την κατηγορία αυτή µε την διαδικασία διαπραγµάτευσης µετά από
δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
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δ) να αποσταλεί ο πλήρης φάκελος του διαγωνισµού στην Ενιαία Ανεξάρτητη
Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων για την σύµφωνη γνώµη της..
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜ.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ωραιοπούλου Βασιλική

Μουρουζίδου Μαρία

Μπεκιαρίδου Αθανασία

Τέλος ο Προεδρεύων έθεσε υπόψη της Ο.Ε. το από 1/3/2013 πρακτικό διεξαγωγής
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µίσθωσης φορτηγών
αυτοκινήτων και µηχανηµάτων εκσκαφής, φόρτωσης και κατεδάφισης του ∆ήµου
Νεάπολης Συκεών και εξέταση ενστάσεων αριθ.πρωτ.14145/04-03-2013( Καλλίας Ν.
Βενιζέλος) και 14159/04-03-2013 ( Καρανικόλας Ν. Αθηνόδωρος) (Σχετ.Α.Ο.Ε.
17/2013), και κάλεσε αυτήν ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε όσα ο πρόεδρος και τα µέλη της εξέθεσαν και
έλαβε υπόψη: 1) την υπ αρ. 107/2013 εισήγηση του Οικονοµικού Τµήµατος του ∆ήµου,
2) το από 1/3/2013 πρακτικό διεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ,3) την υπ’
αρ. 17/2013 Α.Ο.Ε., 4) τις ενστάσεις αριθ. πρωτ. 14145/04-03-2013 (Καλλίας Ν.
Βενιζέλος) και 14159/04-03-2013 (Καρανικόλας Ν. Αθηνόδωρος) 5)το υπ’ αρ.15136/7-32013 έγγραφο του νοµικού συµβούλου και 6) τις διατάξεις του αρ. 46 ΕΚΠΟΤΑ και 6)
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει Οµόφωνα
Α. Ως προς τις ενστάσεις των ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚ. ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ και ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ν.
ΚΑΛΛΙΑΣ:
α) Αποδέχεται την ένσταση της εταιρείας ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚ. ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ για τη µη
προσκόµιση του πιστοποιητικού, ότι δεν τελεί η εταιρεία υπό εκκαθάριση και κάνει
δεκτή την προσφορά της για τη συνέχιση του διαγωνισµού.
β) Αποδέχεται την ένσταση της εταιρείας ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΑΣ ως προς το µέρος της
µη προσκόµισης του πιστοποιητικού ότι δεν τελεί η εταιρεία υπό εκκαθάριση, αλλά
απορρίπτει αυτήν από τη συνέχιση του διαγωνισµού διότι προσκόµισε εγγυητική
επιστολή µικρότερης διάρκειας από την απαιτούµενη.
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Β. Ως προς την έγκριση του από 1-3-2013 πρακτικού ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού:
α) Εγκρίνει εν µέρει το από 1-3-2013 πρακτικό ∆ιεξαγωγής Πρόχειρου Επαναληπτικού
∆ιαγωνισµού, και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την πρώτη
κατηγορίας «µίσθωση φορτωτή» στην εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΣΜΥΡΝΟΠΟΥΛΟΣ, µε
συνολική τιµή προσφοράς 21.648,00 €.
β) Τη συνέχιση του διαγωνισµού για την τρίτη κατηγορία «µίσθωση φορτηγού
ανατρεπόµενου» µετά το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς και της εταιρείας
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚ. ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ, που θα γίνει σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
γ) Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό για την δεύτερη κατηγορία «µίσθωση εκσκαφέα» για
την οποία δεν υπάρχει υποψήφιος ανάδοχος και εγκρίνει την ανάθεση για την κατηγορία
αυτή µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης µετά από δηµοσίευση πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
δ) την αποστολή του πλήρη φακέλου του διαγωνισµούς στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Συµβάσεων για την σύµφωνη γνώµη της.
Σύµφωνα µε όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στο από 1-3-2013 πρακτικό διεξαγωγής
πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού και την υπ’ αριθµ. 15136/7-3-2013 γνωµοδότηση
του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 83/2013
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

