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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 12ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

 
ΘΕΜΑ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 10/13 ΑΠΟΦ. Ο.Ε. (ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΝΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ" - 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Ε (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

  Στα Χανιά, σήμερα την 26  Απριλίου   2013, ημέρα Παρασκευή    και ώρα 09.00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε  
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30973/18-4-2013 πρόσκληση του προέδρου 
που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010.

   Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα  (9)  μέλη 
απόντος του  κ.   Αναστ. Βάμβουκα  και παρόντος του κ. Ν. Παπαντωνάκη ως αναφέρονται  παρακάτω, ο πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης                                                               
Εμμανουήλ  Μαυρεδάκης        
Λάμπρος Γούλας                                                   
Μιχάλης Κυνηγός                                                  Αν. Βάμβουκας 
Μαρία Κοκκινάκη 
Γ. Αρχοντάκης,
Ι. Χατζάκης
Ν. Αποστολάκη 
Ν. Παπαντωνάκης 
Ο κ. Ν. Παπαντωνάκης  προσήλθε μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 443/13 απόφασης .
 
         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  κ. Αννα Ζερβουδάκη  υπάλληλο του Δήμου Χανίων.
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εντός  ημερήσιας διάταξης, την υπ’ αριθμ. 33138/25-4-
2013 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ  που έχει ως εξής:
     "Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 10/13 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: "Εν μέρει  κατακύρωση 
πρόχειρου  διαγωνισμού  "Προμήθεια  εξοπλισμού  τμημάτων  ένταξης  σχολείων  Δήμου  Αποκορώνου"  - 
Επαναπροκήρυξη του Πακέτου Ε (Λοιπός εξοπλισμός), εισηγούμαστε την τροποποίηση της σχετικής απόφασης ως 
προς το δεύτερο σκέλος της και την απ' ευθείας ανάθεση του διαγωνισμού, εφόσον το αίτημα εγκριθεί από την Ενιαία 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, διότι το πακέτο Ε (Λοιπός Εξοπλισμός) είναι ύψους 2.570,70€ και η επαναπροκήρυξή 
του κρίνεται ασύμφορη."
                                  Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις το άρθρο 72  του Ν. 3852/10 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

      Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 10/13 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα "Εν μέρει κατακύρωση  
πρόχειρου  διαγωνισμού  "Προμήθεια  εξοπλισμού  τμημάτων  ένταξης  σχολείων  Δήμου  Αποκορώνου"  - 
Επαναπροκήρυξη  του  Πακέτου  Ε  (Λοιπός  εξοπλισμός)"  ως  προς  το  δεύτερο  σκέλος  αυτής  με  το  οποίο  είχε  
αποφασισθεί η επαν/ξη του Πακέτου Ε (Λοιπός Εξοπλισμός), επειδή ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ύψους 
2.570,70€ και η επαναπροκήρυξή του κρίνεται ασύμφορη,  ως εξής:

   Την απ' ευθείας ανάθεση του πακέτου Ε (Λοιπός εξοπλισμός) του διαγωνισμού "Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων 
ένταξης σχολείων Δήμου Αποκορώνου" επειδή ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι  ύψους 2.570,70€ και  η 
επαναπροκήρυξή του κρίνεται ασύμφορη.

   Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθμ. 10/13 αποφ. της Ο.Ε. 

    Σύμφωνα, δε με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4146/2013 "Με την παράγραφο 1 αποσαφηνίζεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ 
είναι  αρμόδια για την παροχή σύμφωνης γνώμης στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων που εμπίπτουν λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους στο πεδίο εφαρμογής των Π.Δ.  59/07 και  60/07. 
Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα της Αρχής να παρατείνει την προθεσμία, εντός της οποίας παρέχει τη σύμφωνη 
γνώμη της στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας 
της αιτήματος, η δεκαπενθήμερη προθεσμία δεν επαρκεί για ενδελεχή εξέτασή του" και πλέον από την νέα διάταξη 
και την Αιτιολογική Εκθεση, στην ανωτέρω  περίπτωση, δεν απαιτείται να αποσταλεί αίτημα για σύμφωνη γνώμη.

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΗ5-ΗΗΑ



       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 473/2013 

   Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                          ΕΜΜ. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ                                        ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                       Μ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                 ΛΑΜΠΡΟΣ  ΓΟΥΛΑΣ 
                                                                                                                               Γ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
  Γραμματέας                                                                                                     Ι. ΧΑΤΖΑΚΗΣ 
  Αννα Ζερβουδάκη Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ν. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΗ5-ΗΗΑ


