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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3ης/12-2-2015 τακτικής 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 3ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του  
Δήμου Αγιάς έτους 2015».

Στo Δημαρχείο Αγιά, σήμερα  Πέμπτη 12/2/2015, ώρα  10:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια  τακτική 
συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Αγιάς,  μετά  από την με  αριθμό πρωτοκόλλου 
1160/6-2-2015  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,  που δημοσιεύθηκε  στην ιστοσελίδα  του 
Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010.

Στη  συνεδρίαση προεδρεύει  ο  Αντιπρόεδρος  κ.  Γρηγόριος  Καλαγιάς  λόγω της  δικαιολογημένης 
απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής κου Αντώνη Γκουντάρα.

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

Παρόντες
1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος
3. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 4. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος
5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος 6. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος

Απόντες
7. Γκουντάρας Αντώνης1, Πρόεδρος
κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  τα  πρακτικά  της  οποίας  τήρησε  ο  δημοτικός  υπάλληλος 
Μπουρνάκας Ιωάννης.

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  και  παραβρέθηκαν:  ο  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Οικονομικών 
Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός, ο  Προϊστάμενος  του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού κ.  Γκασδράνης Θεόδωρος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής κα Σοφλιού Αγλαΐα. 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

1 Απουσίαζε νόμιμα λόγω της συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε..
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Θέμα 3ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του  
Δήμου Αγιάς έτους 2015».

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός 
Ιωάννης, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«Ο  δήμος  έχει  ανάγκη  από  την  προμήθεια   -  υπηρεσία  με  τίτλο:  «Προμήθεια  ανταλλακτικών  -  
Συντήρηση  και  Επισκευή  οχημάτων  -  μηχανημάτων  του  Δήμου  Αγιάς  έτους  2015»  της  οποίας  ο 
προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 72.500,00€ με τον ΦΠΑ. 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015 έχουν εγγραφεί  οι  απαιτούμενες  πιστώσεις,  που  
έχουν τίτλο ανάλογο με το αντικείμενο της προμήθειας – υπηρεσίας και οι οποίες έχουν διατεθεί με την  
υπ’ αριθμ. 20/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΡΓΩ6Ι-Η5Μ) απόφασή μας.

Η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  συνέταξε  την  υπ’  αριθμ.  6/2015  μελέτη  με  τις  τεχνικές  
προδιαγραφές της προμήθειας – υπηρεσίας και το σχέδιο της διακήρυξης του δημόσιου πρόχειρου  
διαγωνισμού». 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Το μέλος της μειοψηφίας κ. Καλαγιάς Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Λέμε και προτείνουμε  
εδώ και τέσσερα χρόνια να λειτουργήσει το αμαξοστάσιο του Δήμου όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα  
οχήματα, θα υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για το προσωπικό και θα μπορεί να γίνεται  τακτικός  
έλεγχος  για  το  ποία  οχήματα  υπάρχουν  και  σε  τι  κατάσταση  είναι,  αν  λειτουργούν,  ποιοί  τα  
λειτουργούν. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Καταψηφίζω την εισήγηση».

Το  μέλος  της  μειοψηφίας  κ.  Τριαντάφυλλου  Αθανάσιος  είπε  στην  τοποθέτησή  του:  «Μας 
παραθέτετε  έναν  κατάλογο  ανταλλακτικών  και  εξαρτημάτων  γενικώς  και  αορίστως.  Χωρίς  να  
περιγράφεται  τα ανταλλακτικά που αναφέρετε  για  ποια οχήματα προορίζονται.  Ενώ θα έπρεπε με  
διαφάνεια να αναφέρετε τον τύπο των εξαρτημάτων, ακόμα τις προδιαγραφές και τον κατασκευαστή.  
Πρόκειται  για  διαγωνισμό παρωδία.  Διαφωνώ με  τη διαδικασία,  καταψηφίζω και  διερωτώμαι αν  
εγκριθεί». 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  60/2007  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  περί  κρατικών  

προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο»,
- την Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 και την τροποποιητική της 4993/745/24-4-75 

«Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & προμήθειας 
καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π.  των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει 
Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.∆/τος 2396/53»,

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 28/80,
- την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993  «Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
- τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών  

θεμάτων»,
- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας),
- τις  διατάξεις  του  Ν.  3548/2007  «Καταχώρηση  Δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  δημοσίου  στο  

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και λοιπές διατάξεις»,
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- τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

- τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων»,
- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2010,
- τις  διατάξεις  του  Ν.  3861/2010 (ΦΕΚ 112  α/13-07-2010)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών  
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»,

- τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Αγιάς  που  ψηφίσθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  206/2014  (ΑΔΑ: 
6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
22837/252526/8-1-2015  (ΑΔΑ:  ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ)  απόφαση  της  Γενικής  Γραμματέως 
Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας,

- την υπ’ αριθμ 6/2015 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς,

- την  υπ’  αριθμ.20/2015  (ΑΔΑ:  7ΡΡΓΩ6Ι-Η5Μ)  απόφασή  της  με  την  οποία  διατέθηκαν  οι 
σχετικές  πιστώσεις  για  την  προμήθεια  –  υπηρεσία  με  τίτλο:  «Προμήθεια  ανταλλακτικών  -  
Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2015», 

- την  αρνητική  ψήφο  των  μελών  της  Επιτροπής  κ.κ.  Καλαγιά  Γρηγόριου  και  Τριανταφύλλου 
Αθανάσιου,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προμήθειας  –  υπηρεσίας  με  τίτλο:  «Προμήθεια  
ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους  
2015», όπως αυτές συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με την υπ’ αριθμ. 
6/2015 μελέτη και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

2. Εγκρίνει  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας   -  υπηρεσίας  με  Δημόσιο  Πρόχειρο 
Διαγωνισμό.

3. Καθορίζει  τους  όρους  του  Δημόσιου  Πρόχειρου  Διαγωνισμού  για  την «Προμήθεια  
ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους  
2015», σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξης της με αριθμό 6/2015 μελέτης της Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος για 
τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας


