
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
       ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
      ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

  ΑΡ. ΑΠΟΦ.   287/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  Πρακτικό  Αρ.  46/23-11-2015
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εναρμόνιση και  λήψη απόφασης σύμφωνα
με  τις  υποδείξεις  του  εγγράφου  της
Αποκεντρωμένης  Δ/σης  Ηπείρου-
Δυτ.Μακεδονίας  ,σχετικά  με  τον  έλεγχο
νομιμότητας  της  αριθ.  187/2015  απόφασης
της Οικον.Επιτροπής Δ.Ζίτσας».

       
      
Στην Ελεούσα και  στο Δημοτικό  Κατάστημα σήμερα στις  23 του μήνα Νοεμβρίου του
έτους  2015,  ημέρα  της  εβδομάδας Δευτέρα και  ώρα 13.00 μ.μ.,   συνήλθε  σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας,  ύστερα από την 19326/19-11-
2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του
Δήμου & στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε
στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας,
αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά(7) μέλη και συγκεκριμένα:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πλιάκος Μιχαήλ:Πρόεδρος
2. Σταλίκας Γεώργιος
3. Σφήκας Νικόλαος
4. Μαλισσόβας Παναγιώτης
5. Γαρδίκος Βασίλειος
6. Γκαραλέας Δημήτριος
7. Γρίβας Περικλής(αναπληρωτής)

Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Σταύρου Αγγελική για την τήρηση
των πρακτικών της συνεδρίασης. 
     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15o ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
     Βάσει  της  αριθ.  143/2015 απόφασης της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για
την   «Προμήθεια  ενός  Μηχανήματος  Καταστροφέα  Κλαδοκόπου»  του  Δήμου
Ζίτσας», προϋπ/σμού δαπάνης 25.000,00 € με ΦΠΑ». εκδόθηκε από το Δήμαρχο η
αρ. πρωτ. 13455/05-08-2015 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύτηκε στην
εφημερίδα: Ηπειρωτικός Αγών στις 6 Αυγούστου 2015.
 Η ημέρα διαγωνισμού ήταν η  13/08/2015,  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 11:00 π.μ. (λήξη
κατάθεσης προσφορών).
      Κατά της υπ’ αριθ. 143/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ζίτσας, δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.   
     Μέχρι τις 13 Αυγούστου 2015 κατατέθηκε εμπρόθεσμα μία (1)προσφορά:

1. Η  με  αριθμό  πρωτ:  13906/13-08-2015  προσφορά  από  την  εταιρεία  με  την
επωνυμία:  ΓΚΟΓΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.-Μηχανουργείο-Εμπόριο
Γεωργικών  Μηχανημάτων-Τέρμα  Λεωνίδα  Ελεούσα-Ιωάννινα-ΑΦΜ
800381107 ΔΟΥ Ιωαννίνων

     
       Η Επιτροπή διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 143/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προέβει στην αποσφράγιση των προσφορών και στον έλεγχο των
δικαιολογητικών για την ανωτέρω προμήθεια και αφού τα ολοκλήρωσε,εξέδωσε το Πρακτικό
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I /13-08-2015.
      Μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Επιτροπή στο περιεχόμενο του φακέλου των
δικαιολογητικών έκρινε αποδεκτή την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας.      
      Κατά  του  Πρακτικού  I (Έλεγχος  δικαιολογητικών  συμμετοχής)  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού, δεν υποβλήθηκε στο Δήμο καμία ένσταση.
     
    Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδρίασε στις 14-08-2015 με παρόντα όλα τα μέλη της,
προκειμένου  να  προβεί  στην  αποσφράγιση  του  φακέλου  τεχνικών  προσφορών  της
εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.-Μηχανουργείο-Εμπόριο
Γεωργικών Μηχανημάτων-Τέρμα Λεωνίδα Ελεούσα-Ιωάννινα-ΑΦΜ 800381107 ΔΟΥ
Ιωαννίνων», που έγινε δεκτή στην πρώτη φάση του διαγωνισμού.  
    Η Επιτροπή εξέτασε το φάκελο της Τεχνικής προσφοράς και εξέδωσε το πρακτικό
ΙΙ/14-08-2015, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ &
ΣΙΑ  Ο.Ε.-Μηχανουργείο-Εμπόριο  Γεωργικών  Μηχανημάτων-Τέρμα  Λεωνίδα
Ελεούσα-Ιωάννινα-ΑΦΜ 800381107 ΔΟΥ Ιωαννίνων» συγκέντρωσε 47,40 μονάδες. 
       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. τα ανωτέρω πρακτικά, Ι
&  ΙΙ,καθώς και την αιτιολόγηση της βαθμολογίας της επιτροπής διαγωνισμού και κάλεσε
τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ.187/2015 απόφασή της αποφάσισε κατά πλειοψηφία
να μην εγκρίνει  τα  πρακτικά Ι  & ΙΙ  της Επιτροπής Διαγωνισμού,  γιατί  τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής κ.Γαρδίκος Βασίλειος και κ.Γκαραλέας Δημήτριος,δεν ενέκριναν
την  διαδικασία  από  την  αρχή  για  την  προμήθεια  του  ανωτέρω  μηχανήματος,τα  δε
υπόλοιπα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής,δεν  εγκρίναν  τα  ανωτέρω  πρακτικά
πιστεύοντας ότι πρέπει να γίνει συνολική προμήθεια ενός τρακτέρ και ενός μηχανήματος
Καταστροφέα Κλαδοκόπου για τις ανάγκες του δήμου.
Με την ανωτέρω απόφαση διαφώνησε ο Δήμαρχος εγκρίνοντας το πρακτικό Ι & ΙΙ της
Επιτροπής Διαγωνισμού,καθώς και τη συνέχιση του διαγωνισμού.
Σχετικά  με  τον  έλεγχο  της  νομιμότητας  της  ανωτέρω  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  του  Δήμου  στάλθηκε  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Ηπείρου-
Δυτ.Μακεδονίας  το  με  αριθ.  62316/12576/10-11-2015  έγγραφο  γνωρίζοντάς  μας  ότι
πρέπει να ληφθεί εκ νέου απόφαση της Οικονομικής επιτροπής που θα αφορά είτε την
έγκριση  των  πρακτικών  Ι  &  ΙΙ  της  επιτροπής  διαγωνισμού  και  την  συνέχιση  του
διαγωνισμού  με  το  άνοιγμα  των  οικονομικών  προσφορών  ,είτε  την  ακύρωση  του
διαγωνισμού στο σύνολό της και την επαναπροκήρυξή του.
Για  το  λόγο  αυτό  πρέπει  να  παρθεί  εκ  νέου  απόφαση   σχετικά  με  τον  ανωτέρω
διαγωνισμό και την συνέχισή του ή μη.
Μετά   την  ανωτέρω  εισήγηση  ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δ.Ζίτσας
κ.Πλιάκος Μιχαήλ καθώς και τα μέλη κ.Μαλισσόβας Παναγιώτης και κ.Γρίβας Περικλής
προτείνουν την έγκριση των πρακτικών Ι & ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού,σύμφωνα και με
την προηγούμενη απόφαση 187/2015 της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα και με το
αριθ.  62316/12576/10-11-2015  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου-
Δυτ.Μακεδονίας ,τα δε υπόλοιπα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.Γαρδίκος Βασίλειος,
κ.Γκαραλέας  Δημήτριος,  κ.Σταλίκας  Γεώργιος  και  κ.Σφήκας  Νικόλαος  προτείνουν  την
ακύρωση  του  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια «Ενός  Μηχανήματος  Καταστροφέα
Κλαδοκόπου»για  τις  ανάγκες  του  δήμου,στο  σύνολό  του  και  σύμφωνα  με  τις
διατυπωθείσες απόψεις τους που περιέχονται στην 187/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

    Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, τα πρακτικά
Ι  &  ΙΙ  αποσφράγισης  των  προσφορών,ελέγχου  των  δικαιολογητικών   και  αξιολόγησης
τεχνικών  προσφορών  που  συνέταξε  η  επιτροπή  διαγωνισμού,  την   αριθ.187/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και το αριθ. 62316/12576/10-11-2015 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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1. Δεν Εγκρίνει  τα  πρακτικά  Ι  &  ΙΙ  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  για  την
προμήθεια «Ενός Μηχανήματος Καταστροφέα Κλαδοκόπου»για τις ανάγκες
του δήμου, και σύμφωνα και με τις διατυπωθείσες απόψεις που περιέχονται στην
187/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

1. Ακυρώνει  στο σύνολό του τον ανωτέρω διαγωνισμό και θα αποφασίσει εκ νέου
για την επαναπροκήρυξή του. 

Με  την  ανωτέρω  απόφαση  διαφωνούν   ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής
κ.Πλιάκος  Μιχαήλ  και  τα  μέλη  κ.Μαλισσόβας  Παναγιώτης  και  κ.Γρίβας  Περικλής
προτείνοντας την έγκριση των πρακτικών Ι & ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού,σύμφωνα και
με την προηγούμενη απόφαση 187/2015 της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα και με
το  αριθ.  62316/12576/10-11-2015  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου-
Δυτ.Μακεδονίας
       
                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  287/2015

    Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ
                        ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ              
 

         ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                 Σταύρου Αγγελική        Ακολ.Υπογραφές
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