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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  18ο  έτους  2019
=========================

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 18η) 

Στις Σέρρες, σήμερα  10 Ιουλίου 2019,  ημέρα Τετάρτη  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:  18 / 10-7-2019.

  
      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. Χράπας Παντελής.
    
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Κυρτάσογλου Δημήτριος, 2. Καλώτα Παναγιώτα, 3. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης,
Μέλη.
        

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   157 / 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Ματαίωση  και  μετάθεση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη προμηθευτή για την
“Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων, σταχτοδοχείων κοιν. χώρων και ανταλλακτικών κάδων, έτους
2019”, προϋπολογισμού 61.320,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 76.036,80 € με Φ.Π.Α..

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. 20729/09-07-2019
εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Αφού λάβετε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του  Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010   «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
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     αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αριθ. 18REQ004771797 2019-04-10 πρωτογενές αίτημα του δήμου Σερρών, που καταχωρή-

θηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει των Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011).
3.  Την   αριθ.  5/2019  μελέτη  της  Δ/νσης  Καθαριότητας  του  Δήμου  Σερρών,   προϋπολογισμού

61.320,00 € χωρίς ΦΠΑ & 76.036,80 € με ΦΠΑ.
4. Τις υπ. Αριθ. 12814/18-4-2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ004824165 2019-04-18 & 12816/18-04-2019

με ΑΔΑΜ: 19REQ004824184 2019-04-18 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
5. Την υπ.  Αριθ. 112/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΙ7ΦΩ10-6ΤΠ  για τον κα-

θορισμό των όρων  διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
6.  Την αριθ. 536/2018 (ΑΔΑ: Ω7Η9Ω10-ΟΛΖ) απόφαση O.E. σχετικά με την συγκρότηση επιτρο-

πής διαγωνισμών και  αξιολόγησης  διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ποσού από
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και άνω του έτους 2019.

7.  Τη  διακήρυξη  του  διαγωνισμού  του  δημάρχου   με  αριθ.   441/25-06-2019  με ΑΔΑΜ:
19PROC004308493 2019-01-09, η οποία έλαβε αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 69276 και δημο-
σιεύθηκε όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία, με καταληκτική ημερομηνία την 15-07-2019.

8.  Την  τροποποιημένη  μελέτη  με αριθμό 5/2019, στην οποία περιλαμβάνονται ο δειγματισμός για
τρεις ομάδες προϊόντων (Α.Β,Δ,) και τα Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας  της σειράς  ISO
9001: 2015 καθώς και  ISO 14001: 2015 για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον προ-
μηθευτή για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας  της σει-
ράς  ISO 9001: 2015 καθώς και ISO 14001: 2015 για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης για
τον κατασκευαστή.

Με βάση τα παραπάνω
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Α. Την άμεση και κατεπείγουσα λήψη απόφασης πριν την λήξη της ορισθείσας δημοπρασίας που
είναι η Δευτέρα 15-07-2019.  

Β. Την ματαίωση- ακύρωση του διαγωνισμού με συστ. Αριθμό 72260, για τη Προμήθεια Δοχείων
απορριμμάτων,  σταχτοδοχείων κοιν.  χώρων και ανταλλακτικών κάδων έτους 2019 λόγω
ανάγκης τροποποίησης της μελέτης,  σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 & 4 του άρθρου 106 του Ν.
4412/2016.

Γ. Την έγκριση της υπ αριθμ αριθ. 5/2019 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας όπως συμπληρώθηκε
για  την  διενέργεια  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  «Δοχείων
απορριμμάτων,  σταχτοδοχείων  κοιν.  χώρων   και  ανταλλακτικών  κάδων  έτους  2019»
προϋπολογισμού 76.036,80  € με ΦΠΑ{cpv 44613800-8, 44618350-3}.

Δ. Την έναρξη νέας διαγωνιστικής  διαδικασίας,  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης
αναδόχου   για  τη  Προμήθεια  Δοχείων  απορριμμάτων,  σταχτοδοχείων  κοιν.  χώρων   και
ανταλλακτικών κάδων  έτους  2019,  σύμφωνα με την   τροποποιημένη μελέτη με αριθμό
5/2019 ποσού 76.036,80  € με Φ.Π.Α. 

E. Τον  καθορισμό  των  συνημμένων  τροποποιημένων  όρων  της  διακήρυξης   του   ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την περίληψη του διαγωνισμού ».

          Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010 και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)  Ανακαλεί την υπ΄ αρ. 112/2019 απόφασή της με θέμα «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2019 μελέτης της
Διεύθυνσης Καθαριότητας του  Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, καθορισμός των όρων
διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την “Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων,
σταχτοδοχείων κοιν. χώρων και ανταλλακτικών κάδων, έτους 2019”, προϋπολογισμού 61.320,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
και 76.036,80€ με Φ.Π.Α.».
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Β)  Εγκρίνει την ματαίωση του διαγωνισμού με συστ. Αριθμό 72260, για την ανάδειξη προμηθευτή για
την “Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων, σταχτοδοχείων κοιν. χώρων και ανταλλακτικών κάδων, έτους 2019”,
προϋπολογισμού 61.320,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 76.036,80 € με Φ.Π.Α., λόγω ανάγκης τροποποίησης της
υπ  ́αριθμ. 5/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας του  Δήμου Σερρών,  σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 &
4 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Γ)  Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 5/2019 τροποποιημένη μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του  Δήμου Σερρών,
για την ανάδειξη προμηθευτή για την “Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων, σταχτοδοχείων κοιν. χώρων και
ανταλλακτικών κάδων, έτους 2019”, προϋπολογισμού 61.320,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 76.036,80€ με Φ.Π.Α. και
την  εκτέλεση  αυτής  με  Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  27
του Ν. 4412/2016.

Δ)  Καθορίζει  τους  συνημμένους  όρους  διακήρυξης  με  την περίληψη  του Ανοικτού Διεθνή
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,  για την ανάδειξη προμηθευτή για την “Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων,
σταχτοδοχείων κοιν. χώρων και ανταλλακτικών κάδων, έτους 2019”, προϋπολογισμού 61.320,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
και 76.036,80 € με Φ.Π.Α.

Ε) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τον ορισμό της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού και την
δημοσίευση της περίληψης του, κατά τα νόμιμα.

               Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  κ.  Χρυσανθίδης
Βασίλειος, θεωρώντας ότι δεν μπορεί δύο ημέρες πριν την διαγωνιστική διαδικασία (15-07-
2019)  να  ζητείται  από  την  υπηρεσία  η  τροποποίηση  της  μελέτης  και  η  ακύρωση  του
διαγωνισμού, για λόγους οι οποίοι θα έπρεπε να προβλεφθούν, πρώτον κατά την σύνταξη και
έγκριση της και δεύτερον δεν γνωρίζουμε αν με την εγγραφή αυτών των προστιθέμενων όρων
αυτό θα  είναι  προς  όφελος  της  υπηρεσίας  ή  αν  με  αυτούς  τους  προστιθέμενους  όρους  και
μάλιστα  σε  τέτοια  χρονική  περίοδο  πιθανόν  να  αποκλείονται  πολλοί  ενδιαφερόμενοι,  με
αποτέλεσμα να είναι σε βάρος της υπηρεσίας (οικονομικά).  

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)  Χράπας Παντελής

Σέρρες  11 - 07 - 2019

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΒΕΪΖΑΔΕ ΣΟΦΙΑ 
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