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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
21ης Ιουνίου 2016
Αριθ. απόφασης

114
Περίληψη
Ματαίωση
του
διαγωνισμού
«Προμήθεια
Εξοπλισμού
για
τις
ανάγκες των μονάδων ειδικής αγωγής
του Δήμου Ξάνθης και των τμημάτων
ένταξης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιουνίου 2016 ημέρα
Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 22687/17-06-2016
έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Βασιλούδης Ηλίας
Γκιρτζίκη Αλεξία
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν (αναπληρωματικό μέλος)
Τριανταφυλλίδης Κων/νος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

Απόντες
1.Αγκόρτζας Απόστολος
2.Κίρατζη Ερκάν

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2. Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
3. Πολυξένη Καρακατσάνη, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
4. Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Το μέλος της επιτροπής κ.Κίρατζη Ερκάν ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο για
την απουσία του. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν3852/2010 κλήθηκε
κατά σειρά ο αναπληρωματικός κ. Μποζ Ραμαδάν.
Η κ.Γκιρτζίκη Αλεξία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του
ου
5 θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄ αριθ. 21939/14-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η
οποία έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Ματαίωση ή μη του διαγωνισμού για την:
«Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του
Δήμου Ξάνθης και των Τμημάτων Ένταξης»
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Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) « Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει.
2.

Τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550

Β) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.
3.

Την με αριθμ. 96/10-04-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Ξάνθης

σχετικά

με

την

έγκριση

πρακτικού

του

διαγωνισμού:

«Προμήθεια

Εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας Μονάδων Ειδικής Αγωγής και λοιπών
σχολείων Δήμου Ξάνθης».
4.

Την με αριθμ. 255/03-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Ξάνθης σχετικά με την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού: «Προμήθεια
Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του Δήμου Ξάνθης
και των Τμημάτων Ένταξης» για τα πακέτα Δ,Ζ,Η,Θ,Κ.
5.

Την με αριθμ. 255/03-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Ξάνθης σχετικά με την «Άσκηση προσφυγής του άρθρου 40 της ΥΑ 113/1993
(ΦΕΚ 185/1993) στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο κατά της με αριθμό 2332/24-022016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης».
6.

Την προσφυγή που ασκήθηκε εκ μέρους του Δήμου Ξάνθης κατά της με αριθμό

πρωτ. 2332/24-02-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
7.

Το

με

αριθμ.

πρωτ:

4777/12-08-2015

έγγραφο

της

Ειδικής

Υπηρεσίας

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με το οποίο
υπάρχει περιορισμός στην υπογραφή νέων νομικών δεσμεύσεων σε έργα του ΕΣΠΑ
2007-2013 και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη σύναψη
συμβάσεων που προέκυψαν από τον διαγωνισμό που διενεργήσαμε για την προμήθεια
εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου
Ξάνθης και των τμημάτων ένταξης Υποέργο 6: «Πακέτο Ι, ειδικός εξοπλισμός για
παιδιά με κινητικά προβλήματα».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με τη ματαίωση
ή μη του εν λόγω διαγωνισμού.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) « Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550
Β) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.
3. Την με αριθμ. 96/10-04-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ξάνθης σχετικά με την έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού: «Προμήθεια
Εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας Μονάδων Ειδικής Αγωγής και
λοιπών σχολείων Δήμου Ξάνθης».
4. Την με αριθμ. 255/03-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ξάνθης σχετικά με την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού: «Προμήθεια
Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του Δήμου
Ξάνθης και των Τμημάτων Ένταξης» για τα πακέτα Δ,Ζ,Η,Θ,Κ.
5. Την με αριθμ. 255/03-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ξάνθης σχετικά με την «Άσκηση προσφυγής του άρθρου 40 της ΥΑ 113/1993
(ΦΕΚ 185/1993) στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο κατά της με αριθμό 2332/2402-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης».
6. Την προσφυγή που ασκήθηκε εκ μέρους του Δήμου Ξάνθης κατά της με αριθμό
πρωτ. 2332/24-02-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
7. Το

με

αριθμ.

πρωτ:

4777/12-08-2015

έγγραφο

της

Ειδικής

Υπηρεσίας

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με το οποίο
υπάρχει περιορισμός στην υπογραφή νέων νομικών δεσμεύσεων σε έργα του
ΕΣΠΑ 2007-2013 και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη
σύναψη συμβάσεων που προέκυψαν από τον διαγωνισμό που διενεργήσαμε για
την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων ειδικής
αγωγής του Δήμου Ξάνθης και των τμημάτων ένταξης Υποέργο 6: «Πακέτο Ι,
ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα».
8. Την υπ΄αριθ. 21939/14-06-2016 Εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τη ματαίωση του διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες των
Μονάδων Ειδικής Αγωγής του Δήμου Ξάνθης και των Τμημάτων Ένταξης»,
διότι σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ.4777/12-08-2015 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει
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περιορισμός στην υπογραφή νέων νομικών δεσμεύσεων σε έργα του ΕΣΠΑ
2007-2013 και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη σύναψη
συμβάσεων που προέκυψαν από το διαγωνισμό που διενεργήσαμε για την
προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων ειδικής
αγωγής του Δήμου Ξάνθης και των τμημάτων ένταξης για τα πακέτα Δ,Ζ, Η,
Θ, Ι, Κ.
Λευκό ψήφισαν οι κ.Σιαμπάν Μπαντάκ και Εμμανουήλ Φανουράκης.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 114/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 24 Ιουνίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Στυλιανή Μόσχου

