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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.6/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 46/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του από 23-01-2012 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας
(αξιολόγησης αποτελεσµάτων και ενστάσεων) του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού
διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών 2011-2012 και καθορισµός του τρόπου συνέχισης της
διαδικασίας µε επανάληψη του διαγωνισµού.
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 10 του µήνα Φεβρουαρίου
2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.7686/06-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,
που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν 6
τακτικά µέλη και 1 αναπληρωµατικό µέλος, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - προεδρεύων
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Καραφουλίδης Χρήστος – αναπλ. µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
3. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος

Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο
αντιπρόεδρος –κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το … 2ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
1. Την 587/2011 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η αριθ.98/2011 µελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρµόδια, µε τίτλο «Μεταφορά αθητών
Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012» (τροποποίηση και συµπλήρωση
της αριθ.66/2011 µελέτης)
2. Την 299/2011 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του ανοιχτού
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη «Μεταφορά µαθητών Αβάθµιας και Ββάθµιας εκπαίδευσης
για το σχολικό έτος 2011-2012» προϋπολογισµού 431.984,86 ευρώ µε ΦΠΑ (98/2011 µελέτη)
3. Την 302/2011 απόφαση Ο.Ε. (όπως τροποποιήθηκε µε την 3/2012 απόφαση Ο.Ε.) µε την
οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και εξέτασης ενστάσεων για τη
«Μεταφορά µαθητών Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»
4. Το από 23-01-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και εξέτασης ενστάσεων
για τη «Μεταφορά µαθητών Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»,
σύµφωνα µε το οποίο, δεν έχει κατατεθεί κανένας φάκελος οικονοµικής προσφοράς, οπότε ο
διαγωνισµός είναι άγονος και παραπέµπεται το πρακτικό στην Οικονοµική Επιτροπή
5. Την από 10-02-2012 υπηρεσιακή αναφορά του αναπληρωτή δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας
του δήµου µας, µε την οποία, κατόπιν των παραπάνω, µας γνωρίζει ότι:
Σύµφωνα µε το Π.∆.28/80 (άρθρο 21: έγκρισις-ακύρωσις-επανάληψη δηµοπρασίας), το
Π.∆.60/2007 (άρθρο 25: διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού), το Ν.3463/2006 (άρθρο 103: ∆ηµαρχιακή Επιτροπή - Αρµοδιότητες), την εγκύκλιο
29/19349/03-04-2007 του Υπουργείου Εσωτερικών και το Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή
µπορεί να αποφασίσει:
Α) την επανάληψη της δηµοπρασίας (παρ.5 άρθρο 21 του Π.∆.28/80) ή
Β) διαδικασία µε διαπραγµάτευση (παρ.1α, άρθρο 25, Π.∆.60/2007) για την οποία αρµόδιο είναι
το δηµοτικό συµβούλιο …. εκτός από την εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών,
οπότε η αρµοδιότητα ανήκει στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή … (παρ.1 εγκ.29/19349/03-04-2007)
Κατόπιν των παραπάνω, ο προεδρεύων κάλεσε το σώµα να αποφασίσει την επανάληψη του
διαγωνισµού, προκειµένου να διατηρήσουµε τον περιορισµό στην προσφερόµενη τιµή σύµφωνα µε
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τον µαθηµατικό τύπο της ΚΥΑ 35415/11 δεδοµένου ότι στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης –
διαπραγµάτευσης δεν υπάρχει ο περιορισµός αυτός και οι τιµές θα ήταν υψηλότερες.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75
του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 23-01-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και εξέτασης
ενστάσεων για τη «Μεταφορά µαθητών Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2011-2012» προϋπολογισµού 431.984,86 ευρώ µε ΦΠΑ (98/2011 µελέτη), σύµφωνα µε το οποίο, η
αρµόδια επιτροπή διαπίστωσε πως δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος οικονοµικής προσφοράς, οπότε
ο διαγωνισµός είναι άγονος.
Β. Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους που καθορίστηκαν µε την
αριθ. 299/2011 απόφαση Ο.Ε.
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 46/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 16-03-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

ΖΩΗ ΣΕΡΕΤΙ∆ΟΥ

Π.Μ.
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