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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2013
και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ. 566/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 30/10/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 566
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
24/30-10-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ.Πρωτ.:31063/14-11-2013

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Ακύρωση του διαγωνισµού για το υποέργο Ι ”Προµήθεια και εγκατάσταση
υπόγειων κάδων” και επαναδηµοπράτηση και των δύο υποέργων του έργου
“Υπογειοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας”.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και
ώρα 13:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.29215/25-10-2013 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

13) Σούφλα Ουρανία

1) Αναστασίου Απόστολος

2) Γούλας Σωτήριος

14) Τσιούκης Λάµπρος

2) Αρβανιτάκου Σοφία

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

15) Βερίλλης ∆οµήνικος

3) Μπατζιάκας Βασίλειος

4) Ζορµπάς Ιωάννης

16) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Μπουραζάνης Αθανάσιος

5) Καραγιάννης Νικόλαος

17) Ντελής Ιωάννης

5) Παπαγεωργίου Σταύρος

6) Κατσιαβάρας Θωµάς

18) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

6) Χλαπάνας Ηλίας

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

19) Σουφλάκος Βασίλειος

7) Καρκαλέτση Θεοδώρα

8) Κωτούλας Φίλιππος

20) Τσίπρας Εµµανουήλ

8) Παδηµητρίου Φώτιος

9) Μαρκινός Αθανάσιος

21) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Χάρµπας Θωµάς

10) Μουζιούρας Νικόλαος

22) Μακροστέργιος Αθανάσιος

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα

23) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

24) Τσαντήλας Βασίλειος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΒΛ1ΕΩΕΗ-ΖΤ3
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ' αριθµ. 561/2013 απόφασή του
οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε ακύρωση
του διαγωνισµού για το υποέργο Ι ”Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” και
επαναδηµοπράτηση και των δύο υποέργων του έργου “Υπογειοποιηµένο σύστηµα
διαχείρισης απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κα Παρθένη Λαµπρινής, η οποία έχει
ως εξής:
“Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 του
Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ αποφασίστηκε η ένταξη της προτεινόµενης από τον ∆ήµο
Καρδίτσας πράξης για την προµήθεια και εγκατάσταση των δύο υποέργων του έργου
«Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» µε
προϋπολογισµό 238.620,00 €, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα µε τα έργα των
∆ήµων της χώρας που εντάσσονται και ο οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πράσινου
Ταµείου και στο απόσπασµα πρακτικού της συνεδρίασης µε αριθµό 52 του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου.
Η απόφαση ένταξης των έργων στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου
Ταµείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013, στους άξονες
προτεραιότητας 2, 3 και 4 αναρτήθηκε στην διαύγεια στις 8-8-2013 µε αριθµό πρωτ.
3113 και Α∆Α: ΒΛΩ846Ψ844-Ω2Α
Οι προµήθειες όλων των ∆ήµων που εντάχθηκαν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα του
Πράσινου Ταµείου, έπασχαν από νοµιµότητα επειδή τα έργα δεν ήταν εκ των προτέρων
ενταγµένα στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών. Επειδή όµως η προθεσµία υλοποίησής τους ήταν
ασφυκτικά µικρή (30.10.2013) ο ∆ήµος µας -όπως και όλοι οι άλλοι ∆ήµοι- προέβη σε
άµεση συνεννόηση µε το Πράσινο Ταµείο στις παρακάτω ενέργειες.
Με την απόφαση 417/31.7.2013 έγινε
1. αποδεκτή η απόφαση ένταξης στο πλαίσιο του προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση
2012-2015» για το έτος 2013 του Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ
2. εγκρίθηκε η επικαιροποιηµένη µελέτη µε βάση τον εγκεκριµένο από το Πράσινο
Ταµείο προϋπολογισµό.
3. καθορίστηκε ο τρόπος δηµοπράτησης:
για το υποέργο Ι, ανοικτός διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη
τιµή (σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης» -ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) και
για το υποέργο ΙΙ, πρόχειρος διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την
συµφερότερη προσφορά (σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος κανονισµός
προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» -ΦΕΚ Β/185/23.3.1993)
4. εγκρίθηκε το από 31-7-2013 πρακτικό εκλογής των επιτροπών παραλαβής για τα δύο
υποέργα.
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Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε:
• Για το υποέργο Ι την 2.9.2013 και
• Για το υποέργο ΙΙ την 27.8.2013 .
Με την υπ' αριθµ. Π1/2235/9.10.2013 Υπουργική Απόφαση ο Υπουργός αποφάσισε την
εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών µέχρι και την 31.12.2013 των
προµηθειών των εγκεκριµένων έργων /υποέργων του Προγράµµατος “Αστική
Αναζωογόνηση Πόλεων 2012- 2015” του Πράσινου Ταµείου, σύµφωνα µε την από
17.09.2013 γνωµοδότηση της Επιτροπής Προγραµµατισµού Προµηθειών, πρακτικό της
Ε.Π.Π.Π. Σύµφωνα µε την ως άνω Υπουργική Απόφαση, από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 16.10.2013 (ΦΕΚ 2619).
Συνεπώς, η ως άνω Υπουργική Απόφαση δεν έχει αναδροµική ισχύ, ούτως ώστε να καλύπτει
τους ∆ήµους οι οποίοι να έχουν ήδη προβεί σε προµήθειες χωρίς να τις εντάξουν στο Ε.Π.Π.
Τα παραπάνω επισηµαίνονται και στην από 23/10/2013 επιστολή του Πράσινου Ταµείου
προς το ∆ήµο µας.
Στις 24/10/2013 το Πράσινο Ταµείο µε mail µας ανακοίνωσε ότι η καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των λογαριασµών των έργων που έχουν ενταχθεί στο ΧΠ «Αστική Αναζωογόνηση
2012-2015» του ΠΤ για το έτος 2013 παρατάθηκε έως την 30η Νοεµβρίου 2013 (αντί της
30ης Οκτωβρίου 2013 που είχε αρχικά τεθεί).
Επιπλέον στην χθεσινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την υπ΄αριθµ.
478/29.10.2013 απόφαση, ακυρώθηκε ο διαγωνισµός του υποέργου ΙΙ «Προµήθεια και
τοποθέτηση υδραυλικών γερανών».
Κατόπιν των παραπάνω είµαστε υποχρεωµένοι να ακυρώσουµε τον διαγωνισµό για το
υποέργο Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» του έργου
«Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας» και να
επαναδηµοπρατήσουµε και τα δύο υποέργα του ανωτέρω έργου:
Του υποέργου Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» προϋπολογισµού
169.740 € µε ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος, συµπεριλαµβάνοντας στα νέα τεύχη της διακήρυξης την υπ' αριθµ.
Π1/2235/9.10.2013 Υπουργική Απόφαση η οποία εξαιρεί το έργο από το Ενιαίο Πρόγραµµα
Προµηθειών από τις 16.10.2013 και εντεύθεν.
Του υποέργου ΙΙ «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» προϋπολογισµού
68.880 € µε πρόχειρο διαγωνισµό µε τη συµφερότερη προσφορά
Η επιτροπές παραλαβής των υποέργων θα παραµείνουν αυτές που είχαν οριστεί µε την
απόφαση 417/2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Εισηγούµαστε:
1. Την ακύρωση του διαγωνισµού για το υποέργο Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση
υπόγειων κάδων» του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων ∆ήµου Καρδίτσας»
2. Την επαναδηµοπράτηση του έργου µε δύο διαγωνισµούς:
•

Για το υποέργο Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» προϋπολογισµού
169.740 € µε ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή
συµπεριλαµβάνοντας στα νέα τεύχη της διακήρυξης την υπ' αριθµ. Π1/2235/9.10.2013
Υπουργική Απόφαση η οποία εξαιρεί το έργο από το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών από
τις 16.10.2013 και εντεύθεν.
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•

Για το υποέργο ΙΙ «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»
προϋπολογισµού 68.880 € µε πρόχειρο διαγωνισµό µε τη συµφερότερη προσφορά

•

Η επιτροπές παραλαβής των δύο υποέργων θα παραµείνουν αυτές που είχαν οριστεί µε
την απόφαση 417/2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

2. Τις τοποθετήσεις, αντιρρήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης
3. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της ακύρωσης του παραπάνω
διαγωνισµού και της επαναδηµοπράτησης των δύο υποέργων, σύµφωνα µε την εισήγηση της
υπηρεσίας, ψήφισαν όλοι οι οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι πλην του κ. Τσίπρα ο οποίος
ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

1. Την ακύρωση του διαγωνισµού για το υποέργο Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση
υπόγειων κάδων» του έργου «Υπογειοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
∆ήµου Καρδίτσας»
2.Την επαναδηµοπράτηση του έργου µε δύο διαγωνισµούς:
•

•

•

Για το υποέργο Ι «Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» προϋπολογισµού
169.740 € µε ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή
συµπεριλαµβάνοντας στα νέα τεύχη της διακήρυξης την υπ' αριθµ. Π1/2235/9.10.2013
Υπουργική Απόφαση η οποία εξαιρεί το έργο από το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών από
τις 16.10.2013 και εντεύθεν.
Για το υποέργο ΙΙ «Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»
προϋπολογισµού 68.880 € µε πρόχειρο διαγωνισµό µε τη συµφερότερη προσφορά
Η επιτροπές παραλαβής των δύο υποέργων θα παραµείνουν αυτές που είχαν οριστεί µε
την απόφαση 417/2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Μειοψήφησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Τσίπρας ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ. Σουφλάκος και Τσαντήλας λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 566/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

