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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         151/2011

        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18ης/ 23-11-2011

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 6ο : Έγκριση  πρακτικών  ανοικτού  διαγωνισμού  με  τίτλο:  «Μεταφορά 
μαθητών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου 
Αγιάς για το σχολικό έτος 2011-2012».

Στο  Δημαρχείο  Αγιάς,  σήμερα  Τετάρτη  23  Νοεμβρίου  2011  και  ώρα  10:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή,   μετά από την  18151-
18/11/2011  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με 
αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία,  καθώς σε σύνολο  επτά (7) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 1. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
2. Βατζιάς Αντίγονος, Μέλος που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
3. Λέτσιος Βασίλειος, Μέλος αναπληρωματικό
4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
6. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος για το 6ο  θέμα της Η.Δ.  έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής:

«Με την υπ’  αριθμ. 99/2011 απόφασή μας αποφασίσθηκαν τα εξής:
- Καθορίσθηκε  ο  τρόπος  εκτέλεσης  της  εργασίας  «Μεταφορά  μαθητών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς για το σχολικό 
έτος 2011-2012», προϋπολογισμού δαπάνης 193.494,00€ συν 25.154,00€ ΦΠΑ,  
ήτοι σύνολο 218.648,00€, με ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή  επί του εκάστου 
δρομολογίου.

- Εγκρίθηκαν, καθορίσθηκαν και συντάχθηκαν οι όροι του μειοδοτικού διαγωνισμού.
- Διατέθηκε πίστωση ποσού 218.648,00€ σε βάρος του ΚΑ 02.15.6413 των εξόδων 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για την αντιμετώπιση της  
δαπάνης της εργασίας.

- Καθορίσθηκε  ως  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  η   Πέμπτη 
10/11/2011, ώρα 10.00 ( ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

- Καθορίσθηκε  ο  τρόπος δημοσίευσης της   προκήρυξης,  όπως και  όπου  ο νόμος  
ορίζει.
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Στις 10/11/2011, σε εφαρμογή της 99/2011 απόφασή μας και της υπαριθμ.13/2011 
απόφασης  του  δημοτικού  συμβουλίου,  με  την  οποία  συγκροτήθηκε  η επιτροπή  του 
άρθρου  1  του  Π.Δ.270/81,  πραγματοποιήθηκε  ο  ανοιχτός  διαγωνισμός,  με  τίτλο:  
«Μεταφορά  μαθητών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου 
Αγιάς  για  το  σχολικό  έτος  2011-2012»,  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής 
Διαγωνισμού.

Στο  διαγωνισμό  έλαβαν  μέρος  τρεις  (3) υποψήφιοι  από  τους  οποίους  ένας  (1) 
αποκλείστηκε και δύο (2) έγιναν δεκτοί, για τους λόγους που καταγράφονται αναλυτικά  
στο  από  10/11/2011 πρακτικό  και  στην  εισηγητική  έκθεση  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού που σας έχει δοθεί με την ημερήσια διάταξη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά με την έγκριση των  
αποτελεσμάτων  του  ανωτέρω  διαγωνισμού,  καθώς  και  για  τον  τρόπο  επιλογής  
αναδόχου για τα δρομολόγια στα οποία ο διαγωνισμός δεν έφερε αποτέλεσμα».

Η  Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του Προέδρου της,
 τις υπ’ αριθμ.13/2011 και 205/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
 την υπ’ αριθμ.99/2011 απόφασή της,
 τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν 3852/2010,
 τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81
 τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07,
 τις διατάξεις της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,
 τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’),
 τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ/τος 60/2007
 την υπ’ αριθμ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β’) απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών,
 το με αριθμ.πρωτ.18000/2011 (ΑΔΑ:4568Ω6Ι-5Ε4) πρακτικό του διαγωνισμού - 

εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 τον φάκελο του διαγωνισμού,

και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα 

1. Αποδέχεται το  από  10/11/2011 πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
εργασία με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  Δήμου Αγιάς για το σχολικό έτος  2011-2012»,  καθώς και  την 
εισηγητική  έκθεση  της  ανωτέρω  επιτροπής  (ΑΔΑ:4568Ω6Ι-5Ε4),  τα  οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

2. Εγκρίνει και κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού διαγωνισμού ως προς 
τα δρομολόγια 13,  15,  16,  20,  24,  25,  26,  27,  28,  30, όπως αυτά καταγράφονται 
κατά αύξοντα αριθμό στον σχετικό πίνακα της διακήρυξης του διαγωνισμού, υπέρ 
της εταιρίας «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε».

3. Να προσφύγει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
και  ανάθεση  για  τα  υπόλοιπα  δρομολόγια  που  ο  διαγωνισμός  απέβη  άγονος, 
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κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς και μετά από 
ανακοίνωση του Δήμου, επειδή συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ/τος 60/2007.

4. Ορίζει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι για την 
υποβολή προσφορών, μετά από  ανακοίνωση του Δήμου και κατόπιν υποβολής 
των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  που  ορίζονται  στην  αρχική  διακήρυξη  του 
διαγωνισμού.

5. Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  να  μεριμνήσει  για  τον  κατά  νόμο  έλεγχο  της 
παρούσας  και  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  με  την  εταιρία 
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 151/2011.
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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