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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά της 12ης/2018 τακτικής συνεδρίασης της 19-3-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 10605/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗ 2Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2017.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 19 του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 10835/15-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλος), 3) Στυλιανή
Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος), 5) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό
μέλος) και 6) Σταυρούλα Βαρλά (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Κυριακής Ντέρου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς
(τακτικό μέλος).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στo υπ΄αριθμ. 11169/16-3-2018
έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 και του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για τα ακόλουθα:
A)
B)

Tην έγκριση του υπ’ αριθ. 10605/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
Τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «προμήθεια
κλιματιστικών μονάδων και υλικών εγκατάστασης για το κτίριο του Δημαρχείου, για τα κτίρια
των πολιτιστικών κέντρων και των αθλητικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας
για το έτος 2017» (Αριθ. Διακήρυξης 31336/07-06-2017) στους επόμενους μειοδότες ως προς την 2η
Ομάδα, καθώς είχαν λήξει οι προσφορές που κατατέθηκαν.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Στο Κερατσίνι σήμερα στις 13/03/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την
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υπ’ αριθμόν 33/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με σκοπό την ολοκλήρωση του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και υλικών εγκατάστασης για το κτίριο
του Δημαρχείου, για τα κτίρια των πολιτιστικών κέντρων και των αθλητικών χώρων του Δήμου
Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έτος 2017». (Αριθ. Διακήρυξης 31336/07-06-2017)
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:
1) Αναπλιώτης Ιωάννης
2) Λειβαδάρος Ιωάννης
3) Αρίστου Κυριάκος
Με την υπ’ αριθ. 475/2017 (ΑΔΑ: 60ΛΑΩΕΣ-ΦΡ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κηρύχθηκαν
οριστικοί ανάδοχοι του διαγωνισμού οι εξής:
•
•

ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε. ως προς τα είδη της 1η Ομάδας
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Ε. ως προς τα είδη της 2η Ομάδας

Με το υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 68581/20-12-2017 έγγραφο έγινε η πρόσκληση των αναδόχων για να
υπογράψουν τη σύμβαση ορίζοντας τελευταία ημέρα υπογραφής της την 27/12/2017.
Η προσφορά της εταιρείας Αφοί Καραντάνη Ο.Ε. κατατέθηκε στις 26/6/2017 ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και η οποία είχε ισχύ 6 μηνών, δηλαδή έως τις 27/12/2017.
Στις 28-12-2017 με το υπ’αριθμ. 69649/29-12-2017 έγγραφο ο Δήμος ενημερώθηκε από την παραπάνω
εταιρεία ότι αδυνατεί να υπογράψει την σύμβαση και να προμηθεύσει τα υλικά για τα οποία αναδείχθηκε
οριστικός ανάδοχος , λόγω αύξησης της τιμής του χαλκού. Την συγκεκριμένη ημερομηνία που ενημερώθηκε
ο Δήμος , η προσφορά της εταιρείας Αφοί Καραντάνη Ο.Ε. είχε ήδη λήξει.
Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 παράγραφος 4 «…Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης
ματαιώνονται…».
Επειδή o Δήμος δεν είχε ενημερωθεί πριν τη λήξη της προσφοράς της εταιρείας Αφοί Καραντάνη Ο.Ε.,
ώστε να μπορέσει να ζητήσει την προβλεπόμενη από το νόμο παράταση από όλους τους επόμενους
αναδόχους που συμμετείχαν στη 2η ομάδα, δεν ήταν δυνατό να ζητηθεί από τον επόμενο προμηθευτή, που
είχε συμμετάσχει στην ίδια ομάδα με την εν λόγω εταιρεία, να υπογράψει σύμβαση για την προμήθεια των
υλικών ,καθώς είχε λήξει η διαδικασία.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 97 Ν. 4412/2016 την ματαίωση της
διαδικασίας ανάθεσης στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για την 2 η Ομάδα,
καθώς είχαν λήξει οι προσφορές.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Αναπλιώτης Ιωάννης
2) Λειβαδάρος Ιωάννης
3)Αρίστου Κυριάκος
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο-Δήμαρχο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Το προαναφερθέν έγγραφο
Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4412/2016
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
Το υπ΄αριθμ. 10605/2018 πρακτικό
Την υπ΄αριθμ. 31336/07-06-2017 διακήρυξη
Την υπ΄αριθμ. 475/2017 (ΑΔΑ: 60ΛΑΩΕΣ-ΦΡ8) απόφαση Ο.Ε
Τα υπ΄αριθμ. 68581/20-12-2017 και 69649/29-12-2017 έγγραφα
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και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος
έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει: Α) Το υπ’ αριθ. 10605/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
Β) Τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο
«προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και υλικών εγκατάστασης για το κτίριο του Δημαρχείου, για
τα κτίρια των πολιτιστικών κέντρων και των αθλητικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου –
Δραπετσώνας για το έτος 2017» (Αριθ. Διακήρυξης 31336/07-06-2017) στους επόμενους μειοδότες ως
προς την 2η Ομάδα, καθώς είχαν λήξει οι προσφορές που κατατέθηκαν.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (86)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 20-3-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

3

