Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:1/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:4/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 17η του
μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
868/12.1.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6)Μπραντζουκάκης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.1-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά
μαθητών Δήμου Λευκάδας για τη σχολική περίοδο 2011-2012, για μέρος των
δρομολογίων, βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους
όρους της με αριθμ.26294/29–08-2011 Διακήρυξης.
Eισηγ:κος Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.
2.

το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α)
το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την
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Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 64 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
και ιδιαίτερα της παρ. 2 περ.γ του άρθρου 103 του Ν.3463/06
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
τις διατάξεις της αριθμ. 35415/28-07-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701 Β) «Μεταφορά
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους»
τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 «περί της διαδικασίας με
διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού» στο οποίο
προβλέπεται ότι «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες
συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να
προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, προκειμένου για δημόσιες
συμβάσεις υπηρεσιών εάν α) ύστερα από ανοικτή διαδικασία δεν υποβλήθηκε
καμία προσφορά, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι
της σύμβασης …. γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις
ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση
διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού»
τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρ.2 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου –ΦΕΚ
268/31-12-2011, τ.Α΄, όπου ορίζεται ότι οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι
περιφέρειες για την μεταφορά μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 70 του ν.4002/2011 (Α΄180), παρατείνονται έως 28 Φεβρουαρίου 2012
την αριθμ. 213/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας,
με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της
Διακήρυξης
τη με αριθμ.26294/29-08-2011 Διακήρυξη για την με ανοικτό δημόσιο
μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Δήμου
Λευκάδας για το σχολικό έτος 2011-2012
την δημοσιότητα που έλαβε ο διαγωνισμός, με την δημοσίευση της
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης, σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας καθώς και στον τοπικό
τύπο
το από 10-10-2011 πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης
προσφορών διαγωνισμού της με αριθμ. 26294/29-08-2011 διακήρυξης,
σύμφωνα με το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και η διαδικασία
απέβη άγονη
το από 08-11-2011 πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης
προσφορών διαγωνισμού της με αριθμ. 26294/29-08-2011 διακήρυξης,
σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος, για την μεταφορά
μαθητών Δήμου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2011-2012, καθότι η διαδικασία
του ανοικτού διαγωνισμού που διενήργησε ο Δήμος Λευκάδας απέβη άγονη
τη με αριθμ. 289/11-11-2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος, για
την μεταφορά μαθητών Δήμου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2011-2012,
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καθότι η διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού που διενήργησε ο Δήμος
Λευκάδας απέβη άγονη
τη με αριθμ. 33545/14-11-2011 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την
ανάδειξη αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Δήμου Λευκάδας για τη σχολική
περίοδο 2011-2012
τη δημοσίευση της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση σε εφημερίδα
πανελλαδικής κυκλοφορίας καθώς και στον τοπικό τύπο
την με αριθμ.320/30.11.2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκρισης
Πρακτικών Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης για την Μεταφορά
Μαθητών Δήμου Λευκάδας για την σχολική περίοδο 2011-2012 με την οποία
εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχών και της τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας των υποψηφίων αναδόχων
τη με αριθμ.326/6-12-2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «έγκρισης
πρακτικού Επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων, για τη
μεταφορά μαθητών του Δήμου Λευκάδας σχολικού έτους 2011-2012, με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης» , σχετική με την ανάθεση μέρους
δρομολογίων στους αναδόχους
το από 17-01-2012 πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης
προσφορών διαγωνισμού της με αριθμ. 26294/29-08-2011 διακήρυξης,
σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδοτεί την προσφυγή στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης, βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με
τους όρους της με αριθμ.26294/29-08-2011 Διακήρυξης, λόγω του
κατεπείγοντος, για τη μεταφορά μαθητών Δήμου Λευκάδας για το σχολικό έτος
2011-2012, για μέρος των δρομολογίων που δεν καλύφθηκαν κατά τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης της με αριθμ.289/2011 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής, και συγκεκριμένα για τα με αριθμ. δρομολόγια: 7, 8 ,
10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39 της ως άνω διακήρυξης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, βάσει του άρθρου 25 του
Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.26294/29-08-2011
Διακήρυξης, λόγω του κατεπείγοντος, για τη μεταφορά μαθητών Δήμου Λευκάδας
για το σχολικό έτος 2011-2012, για μέρος των δρομολογίων που δεν
καλύφθηκαν κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της με
αριθμ.289/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα
για τα με αριθμ. δρομολόγια: 7, 8 , 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 της ως άνω διακήρυξης για
τους παρακάτω σημαντικούς λόγους:
α. Η διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού που διενήργησε ο Δήμος απέβη άγονη
και με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων για τη
μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2011-2012 (της με αριθμ.289/2011
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής) καλύφθηκε μέρος των δρομολογίων και όχι
το σύνολο
β. Τα χρονικά περιθώρια έως 28-02-2012 για την ολοκλήρωση όλων των
απαραίτητων διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων (διεξαγωγή επαναληπτικής
διαδικασίας με δημοσίευση της διακήρυξης για τουλάχιστον 40 ημέρες, λειτουργία
αρμοδίων οργάνων για την αξιολόγηση και κατακύρωση του διαγωνισμού, τυχόν

υποβληθείσες ενστάσεις, έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των συλλογικών
οργάνων) είναι εξαιρετικά περιορισμένα και δεν αφήνουν περιθώρια ανάδειξης
αναδόχων για το μέρος των δρομολογίων που δεν καλύφθηκε κατά την πρώτη
διαπραγμάτευση( 25-11-2011).
γ. Την αμεσότατη ανάγκη τελεσφόρησης των διαδικασιών του διαγωνισμού με
την έγκαιρη υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους, για να εξασφαλιστεί
η απρόσκοπτη και συνεχής μεταφορά των μαθητών από τον τόπο διαμονής στα
σχολεία τους και αντίστροφα. Έτσι θα αποφευχθεί η αναστάτωση και η σύγχυση
στη μαθητική κοινότητα, η ανησυχία και ο αποσυντονισμός των γονέων ακόμα και
από την αδυναμία τους να ικανοποιήσουν την ανάγκη μεταφοράς των παιδιών
τους στα σχολεία τους, και γενικότερα ο κίνδυνος δημιουργίας οξύτατου
κοινωνικού προβλήματος, μεσούσης μάλιστα και της σχολικής περιόδου.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί με την παρακάτω διαδικασία:
- Με δημοσίευση της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση σε μία εφημερίδα
πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα
- Με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
- Με παροχή των τευχών του διαγωνισμού σε όσους παρέλαβαν τα τεύχη του
αρχικού διαγωνισμού καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα εκδηλώσει
ενδιαφέρον».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών Δήμου
Λευκάδας για τη σχολική περίοδο 2011-2012, για μέρος των δρομολογίων, βάσει του
άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.26294/29–082011 Διακήρυξης.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, βάσει του άρθρου
25 του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.26294/29-08-2011
Διακήρυξης, λόγω του κατεπείγοντος, για τη μεταφορά μαθητών Δήμου Λευκάδας
για το σχολικό έτος 2011-2012, για μέρος των δρομολογίων που δεν
καλύφθηκαν κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της με
αριθμ.289/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα
για τα με αριθμ. δρομολόγια: 7, 8 , 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 της ως άνω διακήρυξης για
τους παρακάτω σημαντικούς λόγους:
α. Η διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού που διενήργησε ο Δήμος απέβη άγονη
και με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων για τη
μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2011-2012 (της με αριθμ.289/2011
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής) καλύφθηκε μέρος των δρομολογίων και όχι
το σύνολο
β. Τα χρονικά περιθώρια έως 28-02-2012 για την ολοκλήρωση όλων των
απαραίτητων διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων (διεξαγωγή επαναληπτικής
διαδικασίας με δημοσίευση της διακήρυξης για τουλάχιστον 40 ημέρες, λειτουργία
αρμοδίων οργάνων για την αξιολόγηση και κατακύρωση του διαγωνισμού, τυχόν
υποβληθείσες ενστάσεις, έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των συλλογικών
οργάνων) είναι εξαιρετικά περιορισμένα και δεν αφήνουν περιθώρια ανάδειξης
αναδόχων για το μέρος των δρομολογίων που δεν καλύφθηκε κατά την πρώτη
διαπραγμάτευση( 25-11-2011).

γ. Την αμεσότατη ανάγκη τελεσφόρησης των διαδικασιών του διαγωνισμού με
την έγκαιρη υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους, για να εξασφαλιστεί
η απρόσκοπτη και συνεχής μεταφορά των μαθητών από τον τόπο διαμονής στα
σχολεία τους και αντίστροφα. Έτσι θα αποφευχθεί η αναστάτωση και η σύγχυση
στη μαθητική κοινότητα, η ανησυχία και ο αποσυντονισμός των γονέων ακόμα και
από την αδυναμία τους να ικανοποιήσουν την ανάγκη μεταφοράς των παιδιών
τους στα σχολεία τους, και γενικότερα ο κίνδυνος δημιουργίας οξύτατου
κοινωνικού προβλήματος, μεσούσης μάλιστα και της σχολικής περιόδου.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί με την παρακάτω διαδικασία:
- Με δημοσίευση της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση σε μία εφημερίδα
πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα
- Με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
-Με παροχή των τευχών του διαγωνισμού σε όσους παρέλαβαν τα τεύχη του
αρχικού διαγωνισμού καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα εκδηλώσει
ενδιαφέρον.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:4/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

