
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ αριθμ. 33/16-8-2018 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Θέρμης

Αριθμ.Αποφ. 472/2018 ΘΕΜΑ : Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας
σύναψης σύμβασης του έργου
«Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών
Κτιρίων» και επανάληψη του
διαγωνισμού με τροποποίηση των
όρων διακήρυξης.

Στη Θέρμη και στο Δημοτικό Κατάστημα (κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας -
Τριάδι) σήμερα την 16η-8-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.45 π.μ. συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή Θέρμης μετά από την υπ’αριθ. 28384/10-8-2018
πρόσκληση της Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών
βρέθηκαν παρόντα τα 9 μέλη, δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος
2. Αγοραστούδη Ευγενία
3. Βογιατζής Δημήτριος
4. Αποστόλου Στυλιανός Κανείς
5. Καρκατζίνος Νικόλαος
6. Πράτανος Απόστολος
7. Αναγνώστου Πασχάλης
8. Καραουλάνης Δημήτριος
9. Καρκατζούνης Θεοφάνης

κηρύχθηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου
Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 2ο εκτός της
ημερησίας διατάξεως θέμα είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέμα σαν κατεπείγον από την Οικονομική
Επιτροπή και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι το θέμα αυτό
είναι κατεπείγον.
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Με το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί
για το θέμα αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ύστερα από αυτό η Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέμα της «Ματαίωση
διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης του έργου «Επισκευή
Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτιρίων» και επανάληψη του διαγωνισμού με
τροποποίηση των όρων διακήρυξης».

Το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως κατεπείγον καθώς ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη
και πρέπει άμεσα να ματαιωθεί ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να
αποφευχθούν τυχόν ενστάσεις.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση
του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Κρίνει το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα είπε ότι με την υπ’αριθμ. 432/2018
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε πίστωση
ποσού 119.440,08€ σε βάρος του Κ.Α. 02.69.7336.102 (α/α 517) προϋπολογισμού
οικ. Έτους 2018 καθώς σε συνέχεια της υπ΄αριθμ 19811/15-5-2018 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών ένταξης της πράξης “Επισκευή συντήρηση σχολικών
κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Θέρμης” στο πλαίσιο της
πρόσκλησης ΙΙ (Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010), το έργο
εντάχθηκε στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”.

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες συντήρησης, επισκευής και
διαμόρφωσης αυλών 29 συνολικά διευθύνσεων νηπιαγωγείων, που λειτουργούν
σήμερα σε διάφορες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Θέρμης. Με βάση την
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στις αυλές των Νηπιαγωγείων του Δήμου
Θέρμης, προτείνονται εργασίες που επικεντρώνονται στη λύση άμεσων
προβλημάτων ασφάλειας και στον λειτουργικό επανασχεδιασμό τους, ώστε να
αποκτήσουν σωστή υποδομή για τη βέλτιστη δημιουργική απασχόληση των
μικρών παιδιών.
Ο προϋπολογισμός του έργου του θέματος ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και επιμερίζεται ως ακολούθως, βάσει
και της υπ΄αριθμ 19811/15-5-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών .

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 6 μήνες και αρχίζει από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010 119.440,08€ (2018)

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 480.559,92€ (2019)

ΣΥΝΟΛΟ 600.000,00€
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Τέλος με την υπ’αριθμ. 452/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν
τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Επισκευή αύλειων
χώρων Σχολικών Κτιρίων” προϋπολογισμού 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου και
του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ αριθμ. 26/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης, καθορίστηκαν, ως τρόπος εκτέλεσης ο ηλεκτρονικός
διαγωνισμός και ανοικτή διαδικασία του άρθρου 95 παρ. 2Α του Ν.4412/16 (με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης) μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
https://publicworks.eprocurement.gov.gr, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β`3821/31-10-2017,
των άρθρων 8-110 του Ν.3669/2008, του Π.Δ 171/87 και Π.Δ 609/85, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και οι όροι διακήρυξης.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδόθηκε η με αρ. 28252/09-08-2018 σχετική διακήρυξη
για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
σύμφωνα με την οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το γεγονός ότι έχουν διαπιστωθεί σφάλματα στους όρους της αριθμ. πρωτ.
28252/09-08-2018 σχετικής διακήρυξης, και συγκεκριμένα στον καθορισμό
της καλούμενης τάξης πτυχίου (άρθρο 23.4)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ. 3 του Ν. 4412/2018 που δίνει τη
δυνατότητα ματαίωσης της διαδικασίας. Συγκεκριμένα «αν διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε
το σφάλμα ή η παράλειψη».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ. 5 του Ν. 4412/2018 σύμφωνα με τις
οποίες: «Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη
του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της
διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή
στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών».

εισηγείται:
α. την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης του έργου «Επισκευή
Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτιρίων» και
β. την επανάληψη του διαγωνισμού μετά την έγκριση των νέων τροποποιημένων
όρων της διακήρυξης

Οι Δ.Σ. Πράτανος Απόστολος και Αγοραστούδη Ευγενία εξέφρασαν την άποψη
ότι σε τόσο σημαντικά θέματα θα πρέπει οι υπηρεσίες να είναι πολύ προσεκτικές
ώστε να αποφεύγονται παραλείψεις οι οποίες έχουν ως συνέπεια να
δημιουργούνται καθυστερήσεις και να εκτίθεται ο Δήμος ως προς την αξιοπιστία
λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου, της
υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν.4412/2016
και τις σχετικές αποφάσεις

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

1. Ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης του έργου «Επισκευή
Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτιρίων» καθώς διαπιστώθηκαν σφάλματα στους
όρους της αριθμ. πρωτ. 28252/09-08-2018 σχετικής διακήρυξης, και
συγκεκριμένα στον καθορισμό της καλούμενης τάξης πτυχίου (άρθρο 23.4)

2. Επαναλαμβάνει το διαγωνισμό μετά από τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Νόμου 4412/2016

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 472/2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΜΕΛΗ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ
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