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Νν 23/22-11-2011
Αξηζ.Απνθ. 237/2011
ΘΔΜΑ: Καηαθύξσζε ή κε ησλ πξαθηηθώλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε
αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο «Μεηαθνξά καζεηώλ Γ. Μνλεκβαζηάο 20112012».
Σηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ 22-11-2011 εκέξα Τξίηε θαη ψξα 10:30 π.κ. ζην Δεκνηηθφ
Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ
Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 25797/16-11-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ
επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα ηα παξαθάησ κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1.Τξηρείιεο Ηξαθιήο (Πξφεδξνο)

ΑΠΟΝΣΔ
Καλείο

2.Φξηζηάθνο Σηαχξνο (Αληηπξφεδξνο)
3.Ιαηξφπνπινο Δεκήηξηνο
4.Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
5.Λχξαο Φαξάιακπνο
6.Μαξνχζεο Φαξάιακπνο
7.Φαξακήο Αληψλεο
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ Δήκνπ θ. Δειήγηαλλε Νηθφιαν.
Γηα ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. Πξφεδξνο ηεο ΟΕ
ππφςε ησλ κειψλ ηεο:




έζεζε

Τελ αξηζκ. 147/2011 απφθαζε Ο.Ε. κε ηελ νπνία δηαηέζεθε ε πίζησζε θαη
θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ
εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο «Μεηαθνξά καζεηψλ
πξσηνβάζκηαο θαη
Δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Δήκνπ Μνλεκβαζηάο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 20112012».
Τελ αξηζ. Πξση. 19036/23-08-2011 δηαθήξπμε δεκάξρνπ κε ηελ νπνία
αλαθνηλψζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ.



Τελ 31-10-2011 δηελεξγήζεθε ν δηαγσληζκφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δελ
θαηαηέζεθε θακία πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην απφ 31-10-2011 πξαθηηθφ ηεο
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.
 Η Επηηξνπή Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνχ- Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, κε ην απφ 3110-2011 πξαθηηθφ ηεο, πξνηείλεη ζηελ Ο.Ε. λα απνθαζίζεη γηα ην κέιινλ ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Σπλερίδνληαο ν θ. Πξφεδξνο αλέθεξε ηα εμήο:
Σχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε ηεο παξ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΚΥΑ
35415/28.07.2011: "δ. Σε πεξίπησζε φπνπ δηαγσληζκφο δελ έρεη νινθιεξσζεί έσο
ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε δηαθήξπμε έλαξμε ησλ δξνκνινγίσλ γηα ιφγνπο νη νπνίνη
δελ αλάγνληαη ζε επζχλε ηνπ δήκνπ παξφηη έρεη πξνθεξπρζεί εληφο ηεο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ πξνζεζκία ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ έρεη
πξνβιεθζεί δπλαηφηεηα πξναίξεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2.β., ηφηε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
απνθαζίδεη γηα ην εάλ ζα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί αλάζεζεο κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ
Π.Δ/ηνο 60/2007 κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή εάλ ζα δηαζέζεη
ζηνπο καζεηέο ην κεληαίν επίδνκα ηνπ άξζξνπ 3. Σε πεξίπησζε κε έγθαηξεο
νινθιήξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ε νπνία νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ, ηφηε
ζηνπο καζεηέο δίδεηαη ην κεληαίν επίδνκα ηνπ άξζξνπ 3 θαη αλαδεηνχληαη ηπρφλ
πεηζαξρηθέο επζχλεο ζηα αξκφδηα φξγαλα ή ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ.
ε. Σε πεξίπησζε φπνπ ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κεηά ηε δηαπξαγκάηεπζε
απνβεί άγνλε ή νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ππεξβαίλνπλ ην φξην ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο δηαθήξπμεο ε δηαδηθαζία δηαθφπηεηαη θαη ζηνπο δηθαηνχκελνπο
κεηαθνξάο καζεηέο θαηαβάιιεηαη ην κεληαίν επίδνκα ηνπ άξζξνπ 3."
Δάλ, ύζηεξα από αλνηθηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία, δελ ππνβιήζεθε θακία
πξνζθνξά ή θακία από ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο δελ θξίλεηαη θαηάιιειε,
ή εάλ δελ ππάξρεη θαλείο ππνςήθηνο, εθόζνλ δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί
νπζησδώο νη αξρηθνί όξνη ηεο ζύκβαζεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε
αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ αλαζέηεη απ’ επζείαο ηελ ππεξεζία, κε αλαινγηθή
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ ΠΓ 60/2007.
Επίζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ ΠΓ 60/2007 νξίδνληαη ηα εμήο:
«Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπο
πξνζθεχγνληαο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, ρσξίο λα πξνεγείηαη δεκνζίεπζε
ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
1) Πξνθεηκέλνπ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ:
α) εάλ, χζηεξα απφ αλνηθηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία, δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά
ή θακία απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο δελ θξίλεηαη θαηάιιειε, ή εάλ δελ ππάξρεη
θαλείο ππνςήθηνο, εθφζνλ δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί νπζησδψο νη αξρηθνί φξνη ηεο
ζχκβαζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαβηβάδεηαη ζρεηηθή έθζεζε ζηελ Επξσπατθή
Επηηξνπή, χζηεξα απφ αίηεκά ηεο,
β) εάλ, γηα ιφγνπο ηερληθνχο, θαιιηηερληθνχο ή ζρεηηθνχο κε ηελ πξνζηαζία
απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ε ζχκβαζε κπνξεί λα αλαηεζεί κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν
νηθνλνκηθφ θνξέα,
γ) ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο,
νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηηο ελδηαθεξφκελεο αλαζέηνπζεο αξρέο,
δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο,
θιεηζηέο ή κε δηαπξαγκάηεπζε δηαδηθαζίεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο
αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία
πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε».
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλσ ηελ παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζην δεκνηηθφ
Σπκβνχιην γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.

Ελ ζπλερεία ν θ. Πξφεδξνο δήηεζε απφ ηα κέιε ηεο ΟΕ λα απνθαζίζνπλ
ζρεηηθά. Η ΟΕ κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ κειέηεζε ην θάθειν ηεο
εξγαζίαο (δηαθήξπμε, πξαθηηθφ Ε.Δ.-Α.) θαη έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 28/80, ηηο
φκνηεο ηνπ Ν.3463/2006 θαη Ν. 3852/2010 & ην ΠΔ 60/2007.:
Απν θαζίδεη Οκόθσλα
Απνδέρεηαη ην απφ 31-10-2011 πξαθηηθφ ηεο Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο
Δηαγσληζκνχ- Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ θαη παξαπέκπεη ην ζέκα ζην ΔΣ ηνπ Δήκνπ
Μνλεκβαζηάο γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην Πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη
πην θάησ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΡΙΥΔΙΛΗ ΗΡΑΚΛΗ

ΣΑ ΜΔΛΗ
1)ΥΡΙΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ
2)ΜΑΤΡΟΜΙΥΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ
3)ΙΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
4)ΛΤΡΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
5)ΜΑΡΟΤΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
6)ΥΑΡΑΜΗ ΑΝΣΩΝΗ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ο Γξακκαηέαο Ο.Δ.
Γειήγηαλλεο Νηθόιανο

φπσο

