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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 14
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 12 – 05 - 2014 

 

Θέµα 3
ο 

:  Ανάκληση διαγωνισµού του έργου : Οδοποιία Τ∆ 

Μοναστηρακίου .   
 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα  ∆ευτέρα 12η του µηνός Μαΐου 2014 και ώρα 10.00 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 25808/07-05-2014 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
           Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.  
           Ο κ. Παπαθεοδώρου Ανέστης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Γρηγορίου Κυριάκος.  
         Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                            Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Ζαχαριάδης Παύλος          Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Τερζής Ανέστης          Χλιάρα  Παναγιώτα 
Μλεκάνης Μιχαήλ           Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Γρηγορίου Κυριάκος                                                                        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

 Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 25602/06-05-2014 έγγραφο της  
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο λέει τα εξής: 
 

ΘΕΜΑ : Ανάκληση διαγωνισµού 
 
ΣΧΕΤ:  α) η 420/18-12-2013 απόφασή σας περί έγκρισης όρων του έργου «Οδοποιία Τ∆ Μοναστηρακίου» 
            β) η 58/20-02-2014 απόφασή σας περί εκδίκασης ένστασης διαγωνιζοµένου κατά του από 04-02-
2014 πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισµού 
           γ) η 4356/01-04-2014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆/σης περί αποδοχής της προσφυγής του 
ενισταµένου κατά της 58/2014 απόφασής σας    
 
         Με το παραπάνω –α- σχετικό σας (τέλος του 2013) αποφασίστηκε η εκτέλεση µε δηµοπράτηση του 
έργου «Οδοποιία Τ∆ Μοναστηρακίου» που ήταν εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2013. 
Πράγµατι ο διαγωνισµός διεξήχθη την 04-02-2014, στον οποίο κατετέθησαν δώδεκα (12) προσφορές 
διαγωνιζοµένων  µε εκπτώσεις 48%, 41%, 39%, 36%, 33%, 30%, 29%, 29%, 28%, 25% και 12%, που 
έγιναν όλες δεκτές. Στη συνέχεια κατετέθη ένσταση του διαγωνιζοµένου µε τη µικρότερη έκπτωση (12%) 



κατά της αποδοχής συµµετοχής όλων των άλλων συνδιαγωνιζοµένων του, η οποία απερρίφθη µε τη –β- 
σχετική απόφασή σας. Στη συνέχεια υπεβλήθη προσφυγή κατά της απόφασης αυτής, η οποία έγινε 
αποδεκτή από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε το –γ- σχετικό. Η απόφαση αυτή 
του Γ. Γραµµατέα γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς διαγωνιζοµένους, προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα 
προσβολής της εντός ενός (1) µηνός, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής  του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, 
όπως εκ του νόµου επιβάλλεται. Ήδη διανύουµε το διάστηµα του µήνα αυτού. 
       Εποµένως κατά την παρούσα χρονική στιγµή πιθανολογείται (εξαρτάται από την υποβολή ή µη 
προσφυγής και -σε καταφατική περίπτωση- από το χρόνο εξέτασής της και κοινοποίησης της σχετικής 
απόφασης) υπογραφή σύµβασης µε τον µοναδικό αποµένοντα διαγωνιζόµενο σε διάστηµα ενός έως τριών 
µηνών από τώρα, ενώ εάν η διαδικασία εξελίσσετο κανονικά, το φυσικό αντικείµενο του έργου θα όδευε 
προς την ολοκλήρωσή του. Συγχρόνως, σύµβαση µε ποσοστό έκπτωσης 12%, ενώ για το ίδιο έργο 
προσεφέρθησαν πολύ µεγαλύτερες εκπτώσεις (48%, 41%, 39%, 36%, 33%, 30%, 29%, 29%, 28%, 25%), 
θα έπρεπε να εξεταστεί  ως προς το ικανοποιητικό ή µη του αποτελέσµατος για τον δήµο µας – Κύριο του 
έργου, µετά από σχετική γνώµη του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου, σε εφαρµογή των διατάξεων του 
εδαφ.β, της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.3669/08 (Κ∆Ε), ώστε να µην τίθεται υπό αµφισβήτηση η διαφύλαξη 
των συµφερόντων του δήµου αφενός,  και να µην δηµιουργηθεί (πιθανολογούµενη) εµπλοκή στην θεώρηση 
των ενταλµάτων πληρωµής του αναδόχου από την Υπηρεσία Επιτρόπου αφετέρου.  
      Παράλληλα υπάρχει  το οµότιτλο έργο του οικ. έτους 2014 (ΚΑ 30.7323.47) του οποίου η  ολοκλήρωση 
της µελέτης θεωρείται άµεση.  ∆ηµιουργείται εποµένως το ενδεχόµενο την ίδια χρονική στιγµή, στην ίδια 
Τοπική Κοινότητα, µε τον ίδιο τίτλο, να εκτελούνται δύο διαφορετικά έργα µε διαφορετικούς αναδόχους, 
οπότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσα προβλήµατα θα δηµιουργηθούν και στην υπηρεσία επίβλεψης, αλλά 
και στην  τοπική κοινωνία. 
      Για να αποφευχθούν εποµένως περαιτέρω καθυστερήσεις και εµπλοκές στην εξέλιξη του/των έργου/ων, 
προτείνουµε την ανάκληση του διαγωνισµού που βρίσκεται σε εξέλιξη, την ενοποίηση των δύο έργων  
«Οδοποιία Τ∆ Μοναστηρακίου»(2013) και  «Οδοποιία Τ∆ Μοναστηρακίου»(2014) και την εκ νέου 
δηµοπράτηση του ενιαίου πλέον έργου, σε εφαρµογή των διατάξεων  της παρ.4 του άρθρου 27 του 
ν.3669/08 (Κ∆Ε), µετά τη λήψη των απαραίτητων σχετικών αποφάσεων.-  
 

Σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο µ ό φ ω ν α 

 
1.Την αναβολή του θέµατος για την επόµενη συνεδρίαση  προκειµένου η Τεχνική 
Υπηρεσία να διαπιστώσει αν απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας ΑΜΘ περί µη ικανοποιητικής προσφοράς και εφόσον απαιτείται να 
κινηθεί η σχετική διαδικασία. 
 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια την αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας   . 

 
                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ  155/2014. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 

 


