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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 11 - 04 - 2016
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης : 141/ 2016
ΘΕΜΑ: Ακύρωση και επανάληψη διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εκµίσθωσης
λεωφορείων για την µεταφορά προσώπων αθλητικών και πολιτιστικών τµηµάτων».
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 11η του µήνα Απριλίου έτους 2016, ηµέρα
της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης
σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 4676/07-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που
δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33)
µελών ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11) , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραµίδης Κυριάκος
Μανωλόπουλος Βασίλης
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη
Αποστολίδου Μαρία
Βαλάνος Νικόλαος
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Κατζικάς Γεώργιος
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Κεσόγλου Παύλος
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Μεζίκης Βασίλειος
Καρράς Ευστράτιος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Λαδάς Παράσχος
Λαδάς Ευάγγελος
Ράπτου Ολγα
Νοτάκης Ιωάννης
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Σµήλιος Ηλίας
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Εµεινίδης Αναστάσιος
Σιδηρόπουλος Σάββας
Σουσλόγλου Νικόλαος
Γρούγιος Ηλίας
Κυριλλίδης Γεώργιος
Λαϊνάκου Αφροδίτη
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία
Καζαντζίδης Γεώργιος
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Αβραµίδης Μωϋσής

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67
του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Επίσης κλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μενεµένης κα Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων
κα Κόπτη Ελένη.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα της
ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι:
Το θέµα αυτό εισηγείται ως έκτακτο δεδοµένου ότι η απάντηση από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Μακεδονίας Θράκης στο αίτηµα των αρµόδιων υπηρεσιών του δήµου για την έγκριση της εκµίσθωσης
των λεωφορείων πρωτοκολλήθηκε από το δήµο µας στις 06-04-16 και κρίθηκε σκόπιµο η άµεση
ακύρωση και επανάληψη του διαγωνισµού δεδοµένου ότι το πρώτο πρόγραµµα «Παιδί και θάλασσα»
της ανάθεσης ξεκινάει µέσα Ιουνίου.
Με τις µε αριθµούς αποφάσεις δηµοτικού συµβουλίου α) την µε αριθµό 056/29-02-16 εγκρίθηκε η
εκµίσθωση λεωφορείων για την κάλυψη των αναγκών του τµήµατος Παιδείας – Αθλητισµού –
Πολιτισµού και β) την µε αριθµό 057/29-02-16 εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την
ανάθεση των εργασιών «Εκµίσθωσης λεωφορείων για την µεταφορά προσώπων αθλητικών και
πολιτιστικών τµηµάτων» ενδεικτικού προϋπολογισµού 22.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό
ποσό ανάθεσης 27.060,00€ συµπ/νου ΦΠΑ ενώ µε την µε αριθµό 041/16-03-16 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η
απαιτούµενη πίστωση.
Στις 04/04/16, ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού στην επιτροπή κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι
υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρείες:
1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, διακρ.τίτλος «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ ΤΟΥΡΣ»,
αριθµ.πρωτ. προσφοράς 4467/04-04-16
2. Κ.ΤΣΙΦΙΤΟΠΟΥΛΟΣ -Α.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ, διακρ.τίτλος «REMEMBER TRAVEL”,
αριθµ.πρωτ. προσφοράς 4454/04-04-16
3. ΖΟΡΠΙ∆ΗΣ ΑΕΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
διακρ.τίτλος «ΖΟΡΠΙ∆ΗΣ ΤΡΑΒΕΛ» , αριθµ.πρωτ. προσφοράς 4466/04-04-16
Παράλληλα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθµό 5100/1600/84 (ΦΕΚ 387/Β/14-06-84 )
«Καθορισµός διαδικασίας µίσθωσης Ιδιωτ. αυτοκινήτων από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και τις υπηρεσίες
που αναφέρονται ή εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 2396/1953», παρ. δ περ. 3,
κατατέθηκε το µε αριθµό 3299/16 αίτηµα για έγκριση µίσθωσης λεωφορείων στο αρµόδιο τµήµα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης (∆/νση ∆ιοίκησης-Τµήµα Προσωπικού).
Ωστόσο, σύµφωνα µε την µε αριθµό πρωτ. 17220/22-03-16 (αριθµ.πρωτ. δήµου 4628/06-04-16)
απάντηση οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου οφείλουν να προβούν σε τροποποίηση της τεχνικής
έκθεσης του διαγωνισµού.
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την παρ.α. περ.4 της ανωτέρω απόφασης ήτοι «Η δαπάνη που απαιτείται
για τη µίσθωση αν αυτό είναι δυνατό ή σε αντίθετη περίπτωση η πιθανή (σηµειώνεται ότι η δαπάνη θα
αντιστοιχεί στο ποσό που χρειάζεται για τη µίσθωση των αυτ/των και όχι σ΄ άλλες συναφείς δαπάνες
π.χ. εργατικά - διανυκτερεύσεις, φέρρυ µπώτ, κ.λπ.)», θα πρέπει να διαγραφεί από το αίτηµα και
συνεπώς από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για την ανάθεση της µεταφοράς σε διάφορες δράσεις των
πολιτιστικών τµηµάτων, για την διαδροµή στην Κέρκυρα η εκ παραδροµής αναφορά στο εισιτήριο του
λεωφορείου στο πλοίο, κόστος το οποίο ενσωµατώνεται στο κόστος µίσθωσης αυτού.
Έχοντας υπόψη :
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1. Το άρθρο 21 του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και ειδικότερα:

α) παρ.2 ήτοι 2. Η δι'ενσφραγίστων προσφορών δηµοπρασία εκτελέσεως έργων και προµηθειών
ακυρούται λόγω παρατύπου διεξαγωγής αυτής, εφ'όσον εκ της παρατύπου διεξαγωγής επηρεάζεται
το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας.
Οµοίως ακυρούται η δι'ενσφραγίστων προσφορών δηµοπρασία, εάν αποδεδειγµένως προκύπτη
συννενόησις ή συµπαιγνία των διαγωνισθέντων προς ανάληψιν του έργου ή προµηθείας άνευ
πραγµατικού συναγωνισµού. Η επί της δηµοπρασίας επιτροπή εις τας άνω περιπτώσεις εκθέτει εν
λεπτοµερεία εις το πρακτικόν τα διατρέξαντα, ως ταύτα υπέπεσαν εις την αντίληψίν της, ως και την
γνώµην της επ'αυτών.
β) παρ.5 ήτοι 5. Επανάληψις της δηµοπρασίας επιτρέπεται µόνον µετά την κατά τας προηγουµένας
παραγράφους, ακύρωσιν ή µη έγκρισιν. Επίσης η δηµοπρασία δύναται να επαναλαµβάνεται άπαξ,
λόγω ασυµφόρου, κρινοµένου τούτου δι'αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.
2. Την υπάρχουσα σχετική Νοµολογία (Πράξη 129/2013 του Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7, 294/2012 πράξη του
Ελ.Συν.Κλιµ.Ζ, Μη ανακλητέα από την απόφαση του Ελ.Συν.2786/2012 Τµ 6, η οποία δεν
αναθεωρήθηκε από την απόφαση Ελ.Συν.2907/2012 Τµ. Μείζονος-Επταµελούς Σύνθεση και
απόφαση 2754/2011 Ελ/Συν.Τµ.VI) καθώς και την 1505/12 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τµήµα
VI και την µε αριθµό 95/2006 Πράξη, Τµήµα VII.
3. Το γεγονός ότι η τροποποίηση της τεχνικής έκθεσης επηρεάζει την εξέλιξη και το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού δεδοµένου ότι η αλλαγή του αρχικού αιτήµατος µε την απαλοιφή της επίµαχης
παραγράφου, δύναται να προκαλέσει ασάφειες και λάθος ερµηνείες ως προς το κόστος µίσθωσης
και πιθανόν και στην διαφορετική ερµηνεία των οικονοµικών προσφορών και κοστολόγηση από τους
διαγωνιζόµενους.
Β) 1. Την µε αριθµό 056/29-02-16 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση εκµίσθωσης
λεωφορείων για τις ανάγκες του γραφείου αθλητισµού
2. Την µε αριθµό 057/29-02-16 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού
3. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης 243/16 στο βιβλίο εγκρίσεων και
εντολών πληρωµής.
4. Την 041/16-03-16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίσθηκε η απαιτούµενη
πίστωση, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού.
5. Την µε αριθµό 318/16 διακήρυξη του διαγωνισµού
6. Το από 11-04-16 πρακτικό της επιτροπής
καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Α) Να εγκρίνει το από 11/04/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων.
Β) Να ακυρώσει τον διαγωνισµό για την ανάθεση των εργασιών «Εκµίσθωσης λεωφορείων για την
µεταφορά προσώπων αθλητικών και πολιτιστικών τµηµάτων», σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆
28/80 δεδοµένου ότι τροποποιείται η τεχνική έκθεση του διαγωνισµού
Γ) Να αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση της τεχνικής έκθεσης, όρων
διακήρυξης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 11/04/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων.
Β) Ακυρώνει τον διαγωνισµό για την ανάθεση των εργασιών «Εκµίσθωσης λεωφορείων για την
µεταφορά προσώπων αθλητικών και πολιτιστικών τµηµάτων», σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆
28/80 δεδοµένου ότι τροποποιείται η τεχνική έκθεση του διαγωνισµού
Γ) Αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση της τεχνικής έκθεσης, όρων
διακήρυξης.

∆) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 141/2016
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Βαλάνος Νικόλαος

Η Ειδική Γραµµατέας

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 12 - 04 - 2016
Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος

Βαλάνος Νικόλαος

