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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 69/2012

        
        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης/ 11-6-2012

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 2ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Δαπάνες μετακίνησης 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012, ώρα 9:30μμ., συνήλθε 
σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  με  αριθμό 
πρωτοκόλλου  8005/7-6-2012  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  που 
δημοσιεύθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  γνωστοποιήθηκε  στα  μέλη  της 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία,  καθώς σε σύνολο  επτά (7) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης - Πρόεδρος 2. Πατσάς Κυριάκος - Αντιπρόεδρος
3. Βατζιάς Αντίγονος - Μέλος 4. Μαυρογιάννης Αντώνιος - Μέλος 
5. Μπελιάς Αντώνιος - Μέλος 6. Λέτσιος Βασίλειος - Μέλος (αναπλ/κο)
7. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.

Μετά από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής, τα εξής:
Θέμα 2ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Δαπάνες μετακίνησης 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

«Ο δήμος μας έχει  ανάγκη από την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες μετακίνησης 
μαθητών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης».  Ο  προϋπολογισμός 
της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 352.617,83€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και  
θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.15.6162.01.

Σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με 
την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07,  οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη  
(περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την  
εκτέλεση  των  οποίων  δεν  απαιτούνται,  λόγω  της  φύσης  τους,  τεχνικές  γνώσεις  ή 
τεχνική  εμπειρία,  μπορεί  να  συντάσσονται  από  υπάλληλο  της  υπηρεσίας  που 
διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από 
τον  προϊστάμενο  της  αντίστοιχης  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Ο.Τ.Α.,  
τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση  
και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες  
υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω 
υπηρεσίες  και  προμήθειες,  που  η  δαπάνη  τους  δεν  υπερβαίνει  το  ποσό,  μέχρι  του  
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οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη  
δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας,  την περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής,  
που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

Η τεχνική υπηρεσία του δήμου συνέταξε τη μελέτη η οποία περιλαμβάνει  και το  
σχέδιο  της  διακήρυξης. Για  τη  διενέργεια  της  εργασίας  θα  διεξαχθεί  μειοδοτικός  
διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως ορίζεται στο νόμο.

Τα μέλη  της  Επιτροπής  καλούνται  να  καθορίσουν  τους  όρους  του  διαγωνισμού  
αυτού,  σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ.1 ΠΔ 28/80 και  άρθρο 72 παρ.1 περ.  ε  του  
Ν.3852/10 και συγκεκριμένα να αποφασίσουν την έγκριση της διενέργειας δημοπρασίας  
και τον καθορισμό των όρων του μειοδοτικού διαγωνισμού. Επίσης για τη διεξαγωγή  
των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών καλούνται να συγκροτήσουν  
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη  
συγκρότηση  των  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  για  τη  διεξαγωγή  δημόσιων  
διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,  παρακολούθηση,  παραλαβή  
προμηθειών,  υπηρεσιών  ή  έργων,  δεν  προβλέπεται  η  συμμετοχή  μέλους  μετά  από  
υπόδειξη  από  το  αρμόδιο  προς  τούτο  όργανο  ούτε  η  συμμετοχή  εκ  της  θέσεως  ή  
ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως,  
μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω  
συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του  
συλλογικού  οργάνου  υπηρεσία.  Με  απόφαση  του   Υπουργού  Διοικητικής  
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα 
ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως».

Κατ'  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  δημοσιεύτηκε  η  υπ’  αριθμ.  
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011  Απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής  
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  (Διενέργεια  της  διαδικασίας  
κληρώσεως  για  τον  ορισμό  μελών  των  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  για  τη  
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,  
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).
Σε εφαρμογή των ανωτέρω: Η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών του  
Δήμου Αγιάς διενήργησε την Παρασκευή 08/06/2012 κλήρωση για την ανάδειξη των  
μελών  (τακτικών  και  αναπληρωματικών),  που  θα  συγκροτήσουν  την  Επιτροπή  
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για τις προμήθειες του έτους  
2012, στην Επιτροπή Διενέργειας του ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  
για  την  επιλογή  αναδόχων  για  την  υπηρεσία:  «Δαπάνες  μετακίνησης  μαθητών  
πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης» Δήμου  Αγιάς  για  το  σχολικό  έτος  
2012-201» όπου  σύμφωνα με το αριθμό 8146/8-06-2012 Πρακτικό κληρώθηκαν οι  
εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Θεόδωρος Γκασδράνης ΠΕ Διοικητικού
2 Αλέξανδρος Ντελής ΔΕ Διοικητικού
3 Ευμορφία Ντουλούλη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Αθανασία Μπαρτζώκα ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
2 Ιωάννα Πολυμέρου ΠΕ Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
3 Βασιλική Λύγδα ΤΕ3 Πολιτικών Έργων Υποδομής
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του προέδρου,
 την  υπαριθμ.108/2012  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  αναφορικά  με: 

«Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012»
 τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 28/1980,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και
 τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει 
 τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
 τις διατάξεις της με αριθμό.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφαση του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση 352.617,83€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.15.6162.01 του 
προϋπολογισμού έτους  2012 για την εκτέλεση της  υπηρεσίας με τίτλο:  «Δαπάνες 
μετακίνησης μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Β. Εγκρίνει τη διενέργεια δημοπρασίας με τίτλο:  «Δαπάνες μετακίνησης μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» Δήμου Αγιάς για το σχολικό 
έτος  2012-2013»  και  καθορίζει  τους  όρους  του  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  όπως 
ακριβώς παρατίθενται στα τεύχη δημοπράτησης, που είναι αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας απόφασης και κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Διακήρυξη δημοπρασίας
β. Προϋπολογισμός 
γ. Συγγραφή υποχρεώσεων
δ. Τεχνική περιγραφή.
Γ. Συγκροτεί ως Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8146/8-06-2012 
πρακτικό κλήρωσης την εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Θεόδωρος Γκασδράνης ΠΕ Διοικητικού
2 Αλέξανδρος Ντελής ΠΕ Διοικητικού
3 Ευμορφία Ντουλούλη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Αθανασία Μπαρτζώκα ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
2 Ιωάννα Πολυμέρου ΠΕ Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
3 Βασιλική Λύγδα ΤΕ3 Πολιτικών Έργων Υποδομής

Δ. Ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής τον Θεόδωρο Γκασδράνη με αναπληρωτή του, την 
Αθανασία Μπαρτζώκα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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