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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  9ο  έτους  2019
=========================

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 9η) 

Στις Σέρρες, σήμερα  4 Απριλίου 2019,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  11:00 π.μ.,  συνήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και
75  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  ΤΑ)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, με χρονολογία:  9 / 4-4-2019.

  
      Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Χαρίτος Χρήστος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής,  2.  Χρυσανθίδης
Βασίλειος,  Αντιπρόεδρος,  3. Γρηγοριάδης  Χρήστος,  4. Δούκας Γεώργιος,  5. Ιλανίδου – Βίλλιου
Δέσποινα,  6. Καλώτα Παναγιώτα,  7. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, 8. Χράπας Παντελής.
    
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1. Κυρτάσογλου Δημήτριος,  Μέλος.
        

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ύστερα από την, ομόφωνα, σύμφωνη γνώμη του Σώματος για
το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση του μοναδικού
θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Α Π Ο Φ Α Σ Η   78 / 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Έγκριση  ματαίωσης  της  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια
“Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για
ΑΜΕΑ”  και  ανάκληση  της  υπ΄  αριθμ.  51/2019  Α.Ο.Ε.  περί  έγκρισης  της  αρ.
55/2019 μελέτης Δ.Τ.Υ. αυτής. 

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος
ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ’ αριθμ. 10491/03-04-2019
εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως
εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι με:
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 Τη με αριθμό 3569/05-07-2017 Απόφαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η
Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Σερρών, με προϋπολογισμό συνολικής
δαπάνης  4.719.000,00  €.  Με  την  ανωτέρω  απόφαση  εγκρίθηκε  και  η  παροχή  τεχνικής
βοήθειας στο Δήμο Σερρών, ύψους 5 τοις χιλίοις της εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης της
ΣΒΑΑ με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

 Τη με αριθμό 3585/5.7.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ορίσθηκε
ο Δήμος Σερρών ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020, σύμφωνα με την οποία του ανατέθηκαν αρμοδιότητες / καθήκοντα
και υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα.

 Τη  με  αριθμό  416/2018  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  ΑΔΑ:ΩΩ65Ω10-Ζ3Τ
εγκρίθηκε  η  υποβολή  πρότασης  με  τίτλο  «Αναβάθμιση  φωτεινών  σηματοδοτών  με
προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑΜΕΑ », προϋπολογισμού 72.515,20 € στο πλαίσιο
της  με  αριθμό  Πρωτ.:  450/02-02-2018  Πρόσκλησης  υποβολής  προτάσεων  (Κωδ.
Πρόσκλησης:  097.4e,  Α/Α ΟΠΣ: 2550) του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» και τίτλο
«Αστική κινητικότητα στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ της πόλης των Σερρών».

 Με  τη  με  αριθμό  5318/28.9.2018  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας
εντάχθηκε  η  πράξη  «Αναβάθμιση  φωτεινών  σηματοδοτών  με  προσθήκη  ηχητικών
διατάξεων για τα ΑΜΕΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Ε.Π.
«Κεντρική Μακεδονία», με προϋπολογισμό 72.515,20 €.

 Με  το  αριθ.  19REQ004632368  2019-03-18  πρωτογενές  αίτημα  του  Δήμου  Σερρών
καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει των Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011).

 Με την  με αριθμό 716/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:5ΚΩ5Ω10-1ΧΖ,
εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 72.515,20 € για την υλοποίηση της πράξης με
τίτλο  «Αναβάθμιση  φωτεινών  σηματοδοτών  με  προσθήκη  ηχητικών  διατάξεων  για  τα
ΑΜΕΑ», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας
Προτεραιότητας  ΑΞ04  «Υποστήριξη  της  μετάβασης  προς  μια  οικονομία  χαμηλών
εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα  σε  όλους  τους  τομείς»,  η  αναμόρφωση  του
προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών για το έτος 2018, η με αριθμό 55/2018 Μελέτη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη
ηχητικών  διατάξεων  για  τα  ΑΜΕΑ»  και  έγκριση  υλοποίησής  της  &  η  διενέργεια  της
συνολικής προμήθειας και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του ν. 4412/2016.

 Με την υπ.  αριθ.  51/2019 Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής  με  ΑΔΑ: ΨΜ1ΞΩ10-ΣΝΧ
εγκρίθηκε η 55/2018 μελέτη της Δ.Τ.Υ. και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης.

 Με την αριθ. 625/2018 (ΑΔΑ: ΩΔΓΠΩ10-67Π) απόφαση Ο.Ε. συγκροτήθηκε η επιτροπή
διαγωνισμών  και  αξιολόγησης  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  ποσού  από
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και άνω του έτους 2019.

Επίσης  σύμφωνα  με  το  υπ'  αριθμ.  πρ.  ΔΟΥ/1680/Φ131/29-3-2019  έγγραφο  του,  το
Υπουργείο  Υποδομών  και  Μεταφορών  μας  ενημέρωσε  ότι  λόγω  του  ότι  βρίσκονται  σε
διαδικασία  έκδοσης  νέου  Εθνικού  Τεχνικού  Κανονισμού  για  τον  καθορισμό  ενός
τυποποιημένου  συστήματος  ηχητικών  διατάξεων  για  χρήση  σε  φωτεινούς  σηματοδότες,  θα
πρέπει να αποφευχθεί η εκτενής εγκατάσταση νέων συστημάτων ηχητικών διατάξεων μέχρι την
έκδοση νέου κανονισμού τα οποία πιθανόν αργότερα θα πρέπει να αντικατασταθούν ώστε να
τηρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού.
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Έχοντας  υπόψη,  το  παραπάνω  έγγραφο  του  Υπουργείου,  καθώς  και  την  παρ.  2Β  του
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο “Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιας  σύμβασης  μπορεί  να  λάβει  χώρα  με  ειδικώς  αιτιολογημένη  απόφαση  αναθέτουσας
αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου... β) αν, οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι
που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται
το υπό ανάθεση αντικείμενο”, εισηγούμαστε:
1. Την ανάκληση της υπ' αριθμ. 51/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
της  υπ'  αριθμ.  55/2019  μελέτης  της  Δ.Τ.Υ.  του  Δήμου  Σερρών  και  έγκρισης  των  όρων
διακήρυξης  για την προμήθεια “Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών
διατάξεων για ΑΜΕΑ” και
2. Την ματαίωση της διεξαγωγής του διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας, δεδομένου ότι έχει
ήδη ορισθεί ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού η 9η Απριλίου 2019 ».            

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 1) του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, 2) της παρ. 2Β του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  ματαίωση της  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  “Αναβάθμιση
φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για ΑΜΕΑ”, που ορίσθηκε για
τις 9 Απριλίου 2019, διότι, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρ. ΔΟΥ/1680/Φ131/29-3-2019 έγγραφο
του,  το  Υπουργείο  Υποδομών  και  Μεταφορών  μας  ενημέρωσε  ότι  επειδή  βρίσκονται  σε
διαδικασία έκδοσης νέου Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού για τον καθορισμό ενός τυποποιημένου
συστήματος  ηχητικών  διατάξεων  για  χρήση  σε  φωτεινούς  σηματοδότες,  θα  πρέπει  να
αποφευχθεί η εκτενής εγκατάσταση νέων συστημάτων ηχητικών διατάξεων, μέχρι την έκδοση
νέου κανονισμού.

Β) Την ανάκληση της υπ΄ αριθ. 51/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 55/2018 μελέτης της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, καθορισμός των
όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την προμήθεια “Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη
ηχητικών διατάξεων για τα ΑμεΑ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 “Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοδειξίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς”, προϋπολογισμού 72.515,20 €  με Φ.Π.Α.».

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

                 Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                           

                    ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                           
           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-
           ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ –
        ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ                                                                                             
               & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ    
                                                                                                                                                                
                                                                                      1)  Χρυσανθίδης Βασίλειος

                                                                                      2)  Γρηγοριάδης Χρήστος

                3)  Δούκας Γεώργιος

                4)  Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα

                                                                                      5)  Καλώτα Παναγιώτα
                                                                                
                                                                                      6)  Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

                                                                                      7)  Χράπας Παντελής

Σέρρες  04 - 04 - 2019

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΒΕΪΖΑΔΕ ΣΟΦΙΑ 
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