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Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
Σπλεδξίαζε 77ε/07.07.2016

Αξ. Θέκαηνο: 16

Θέκα: Μαηαίσζε ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 29097/23-12-2015 δηαγσληζκνύ κε ζέκα ηελ
επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν ηεο «Παξνρήο ππεξεζηώλ θύιαμεο - αζθάιεηαο
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΕΠΑ.Σ Ισαλλίλσλ, Λάξηζαο θαη Νεκέαο γηα έλα έηνο από
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο».
Έρνληαο ππόςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314 Α’), όπσο ην άξζξν απηό
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4002/2011 (ΦΔΚ A 180).

2.

Σελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΚ Β’ 2284/13-10-2011) θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ
Οηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν ΔΛΛΗΝΙΚΟ
ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ.
919/131869/20-10-2014 (ΦΔΚ Β’ 2889/27-10-2014) θαη 9657/122441/10-11-2015 (ΦΔΚ Β’
2537/25-11-2015) όκνηεο.

3.

Σελ ππ’ αξηζκ. 3079/42636/17.04.2015(Φ.Δ.Κ. ΤΟΓΓ 270/21.04.2015) απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκ.
8866/112517/16.10.2015 (Φ.Δ.Κ. ΤΟΓΓ 739/20.10.2015), 11361/144942/23.12.2015 (Φ.Δ.Κ.
ΤΟΓΓ

942/28.12.2015),

3509/49656/22.04.2016

(Φ.Δ.Κ.

ΤΟΓΓ

220/26.04.2016)

θαη

5337/71600/22.06.2016 (Φ.Δ.Κ. ΤΟΓΓ 325/23.06.2016) απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηηο νπνίεο δηνξίζηεθαλ ηα κέιε ηνπ πξνζσξηλνύ Γ.. ηνπ ΔΛΓΟΓΗΜΗΣΡΑ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ όπσο ηζρύεη.
4.

Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο, ζην
Γ.., πνπ είλαη αξκόδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ,
εηζεγείηαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο.

5.

Σελ ππ΄ αξηζκ. 65ε /27&28-07-2015, αξ. ζεκ. 01 (ΑΓΑ 74ΙΜΟΞ3Μ-ΣΩΠ), Απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα Α. Σξνπνπνίεζε ησλ παξαγξάθσλ 3,4,5 ηεο αξηζκ. 7β εθηόο
εκεξεζίαο δηάηαμεο απόθαζεο ηεο 51εο / 19-12-2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. Β. Δπηβεβαίσζε
ηεο εθαξκνγήο (εζσηεξηθώλ) Καλνληζκώλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπγρσλεύζεθαλ ζηνλ ΔΛ.Γ.Ο. –
ΓΗΜΗΣΡΑ, κέρξη ηελ θαηάξηηζε θαη ζέζε ζε εθαξκνγή εληαίσλ θαλνληζηηθώλ πιαηζίσλ. Γ.
Δθαξκνγή ησλ Καλνληζκώλ Πξνκεζεηώλ ησλ ζπγρσλεπζέλησλ ζηνλ ΔΛ.Γ.Ο. – ΓΗΜΗΣΡΑ,
Οξγαληζκώλ γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Οξγαληζκνύ. Γ. Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Δ. Καηάξγεζε
ηζρύνο απνθάζεσλ – Δμαηξέζεηο.

Απόθαζε Γ ζέκα 16/77εο/07.07.2016

ειίδα 1 από 3

ΑΔΑ: 6Ο1ΩΟΞ3Μ-Τ1Β
6.

Σεο κε αξ. ζέκαηνο 3 Απόθαζεο ηεο 69εο/04-12-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. κε ζέκα
«πηνζέηεζε ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ηνπ Π.Γ. 118/2007 “Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ
Γεκνζίνπ” γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. – ΓΗΜΗΣΡΑ αληί ησλ Καλνληζκώλ Πξνκεζεηώλ ησλ
ζπληζηώλησλ Ν.Π.Ι.Γ. ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ., ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ., Ο.Γ.Δ.Δ.Κ.Α. ΓΗΜΗΣΡΑ θαη Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.».

7.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ
2014 (ΔΔ L134/ 30-4-2004) πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ.

8.

Σνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,
πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο
θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο
Ννεκβξίνπ 2005 όπσο εθάζηνηε ηζρύεη.

9.

Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» όπσο εθάζηνηε ηζρύεη.

10. Σνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/η. Α΄/08-08-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο
Οηθνλνκίαο, Οξγαλσηηθά Θέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο
εθάζηνηε ηζρύεη.
11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή

αλάξηεζε

λόκσλ

θαη

πξάμεσλ

ησλ

θπβεξλεηηθώλ,

δηνηθεηηθώλ

θαη

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α/29-05-2013) «Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
13. Σελ ππ’ αξηζκ. 275/12-01-2015 (ΑΓΑ 7Γ8ΛΟΞ3Μ-ΡΨ2) Απόθαζε Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ κε
ζέκα: «πγθξόηεζε Δπηηξνπώλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο».
14. Σεο

ππ’

αξηζκ.

290105/22-12-2015

Απόθαζεο

Γηεπζύλνληνο

πκβνύινπ

κε

ζέκα:

«πγθξόηεζε Δπηηξνπώλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ γηα έξγα, αγαζά θαη ππεξεζίεο
θαζαξήο αμίαο από 60.000,00 επξώ θαη άλσ».
15. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 29097/23-12-2015 δηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
αλάζεζε ππεξεζηώλ θύιαμεο - αζθάιεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΔΠΑ. Ισαλλίλσλ, Λάξηζαο
θαη Νεκέαο γηα έλα έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
16. Σν γεγνλόο πσο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη νινθιεξσζεί εθδνζεί απόθαζε θαηαθύξσζεο γηα ηνλ
ππ’ αξηζ. πξση. 29097/23-12-2015 δηαγσληζκό.
17. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 20164/06-06-2016 Τπεξεζηαθό εκείσκα ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο
Αγξνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε ην νπνίν επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη αλάγθεο γηα ηηο
δεηνύκελεο παξερόκελεο ππεξεζίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ
Ισαλλίλσλ, Λάξηζαο θαη Νεκέαο θαη δηαθνξνπνηνύληαη ζεκαληηθά κε ηα πεξηγξαθόκελα ζηνλ
ππ’ αξηζ. πξση. 29097/23-12-2015 δηαγσληζκό.
18. Σν γεγνλόο όηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε αλάδεημεο αλαδόρνπ γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία
ησλ ΔΠΑ.. ηνπ Οξγαληζκνύ από ηηο αξρέο ηνπ 2016.
19. Σελ αξηζκ. 23228/30-06-2016 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ.
Απνθαζίδνπκε
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1.

Σελ καηαίσζε ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 29097/23-12-2015 δηαγσληζκνύ, ιόγσ κεηαβνιήο ησλ
αξρηθά πξνζδηνξηζκέλσλ αλαγθώλ ησλ ΔΠΑ.. Ισαλλίλσλ, Λάξηζαο θαη Νεκέαο κε ζπλέπεηα
απηέο λα κελ ηθαλνπνηνύληαη από ελδερόκελε αλάζεζε ηνπ έξγνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ ελ
ιόγσ δηαγσληζκό.

2.

Σελ πξνώζεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζηελ Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ΓΙΑΤΓΔΙΑ γηα ηελ αλάξηεζή ηεο.

Η Γξακκαηέαο ηνπ Δ.Σ.

Αηθαηεξίλε Νίθνπ
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Αθξηβέο αληίγξαθν

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ.

Δξ Γεώξγηνο Καξέηζνο
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