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από το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 16285/31.8.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα εννέα, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, 3. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά - Γκουτζιάννα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα, 7.Χιωτέλης
Ιωάννης, τακτικά μέλη, και 8. Καλούδης Κων/νος, 9. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 276/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ματαίωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια για την
Βελτίωση – Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση
ενέργειας» (A.M. 39/2017).
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 4ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.16509/2018 έγγραφο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Πρασίνου, κ. Σχίζα, το οποίο
έχει ως εξής:
Η ματαίωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια για την Βελτίωση – Αναβάθμιση του δημοτικού
φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας» (A.M. 39/2017) επιβάλλεται σύμφωνα με
το άρθρο 106 ν. 4412/2016 δεδομένου ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην παρ. 2.1.5 «Εγγυήσεις» της διακήρυξης, η
τροποποίηση που εισήγαγε ο Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ/Α/93/31-05-2018) ο οποίος άρχισε να ισχύει την 31-052018, λίγο χρόνο προ της διακήρυξης.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά προσθήκη στο άρθρο 72 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, των
δικαιουμένων να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές. Προστέθηκε δηλαδή η δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών και
από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν είχε συμπεριληφθεί στη διακήρυξη.
Επίσης η μνεία περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της διακήρυξης και η προσκόμιση της σχετικής
δήλωσης που περιλαμβάνονταν στην διακήρυξη συμπεριελήφθησαν εκ του περισσού ως μη απαραίτητες
δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό έχει κριθεί με απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016 και ΠΔ 80/2016
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούσης της κ. Πίκουλα και δηλώνοντας λευκό ο κ. Χιωτέλης)
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Εγκρίνει την ματαίωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια για την Βελτίωση – Αναβάθμιση του
δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας» (A.M. 39/2017) σύμφωνα
με το άρθρο 106 ν. 4412/2016 δεδομένου ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην παρ. 2.1.5 «Εγγυήσεις» της
διακήρυξης, η τροποποίηση που εισήγαγε ο Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ/Α/93/31-05-2018) ο οποίος άρχισε να
ισχύει την 31-05-2018, λίγο χρόνο προ της διακήρυξης.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά προσθήκη στο άρθρο 72 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, των
δικαιουμένων να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές. Προστέθηκε δηλαδή η δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών
και από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν είχε συμπεριληφθεί στη διακήρυξη.
Επίσης η μνεία περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της διακήρυξης και η προσκόμιση της
σχετικής δήλωσης που περιλαμβάνονταν στην διακήρυξη συμπεριελήφθησαν εκ του περισσού ως μη
απαραίτητες δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό έχει κριθεί με απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 276/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 06.09.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

KΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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