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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         160/2011

        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19ης/ 20-12-2011

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 3ο : Έγκριση  πρακτικού  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη 
αναδόχων  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  με  τίτλο:  «Μεταφορά 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αγιάς  για  το  σχολικό  έτος  2011-2012»,  με  τη  διαδικασία  της 
διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ/τος 60/2007.

Στο  Δημαρχείο  Αγιάς,  σήμερα  Τρίτη  20  Δεκεμβρίου  2011,  ώρα  9:00πμ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή,   μετά από την  19595-
16/12/2011  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με 
αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει,  λόγω απουσίας  του Δημάρχου και  Προέδρου της 
Επιτροπής στην Αθήνα, ο Αντιπρόεδρος κ. Πατσάς Κυριάκος.

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

Παρόντες Απόντες
1. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Βατζιάς Αντίγονος, Μέλος
3. Βόγιας Δημήτριος, Μέλος
4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
6. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης.

Ο Αντιπρόεδρος για το 3ο  θέμα της Η.Δ.  έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής:

Καταθέτουμε  για  έγκριση  το  με  αριθμ.πρωτ. 19594/16-12-2011  πρακτικό  της 
Επιτροπής Διαγωνισμού,  για την ανάδειξη  αναδόχων εκτέλεσης της υπηρεσίας  με 
τίτλο:  «Μεταφορά  μαθητών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Δήμου  Αγιάς  για  το  σχολικό  έτος  2011-2012»  με  τη  διαδικασία  της 
διαπραγμάτευσης, που έχει ως εξής:

«Σήμερα, στην Αγιά,  στις  13 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ., 
συνεδρίασε  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προκειμένου  να  παραλάβει  τις  συμμετοχές 
ανάδειξης  αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, βάσει 
του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.
Με την  υπαριθμ.  Πρωτ.  15815/1-12-2011  ανακοίνωση-πρόσκληση  του  Δημάρχου 
Αγιάς , που κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, καθώς και στους 
ιδιοκτήτες  ταξί  Δήμου  Αγιάς  και  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου, 
προσκλήθηκαν  να  υποβάλλουν  προσφορές  στην  αρμόδια  επιτροπή  διαγωνισμού, 
ώστε  να  αναδειχθεί  ανάδοχος  με  τη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  για  τα 
δρομολόγια  για  τα  οποία  ο  διαγωνισμός  απέβη  άγονος  και  συγκεκριμένα  για  τα 
δρομολόγια λεωφορείων υπαριθμ. 9 και 29 και τα δρομολόγια των ταξί, σύμφωνα με 
τον πίνακα δρομολογίων που εμπεριέχεται στη σχετική διακήρυξη.
Στην ανωτέρω ανακοίνωση-πρόσκληση δεν ανταποκρίθηκε κανείς και κατά συνέπεια 
δεν εμφανίσθηκε κανείς για να καταθέσει την προσφορά του.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.
2. Τη διακήρυξη του Δήμου Αγιάς.
3.  Το  από  10-11-2011  πρακτικό  της  επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε μειοδότης το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 
για τα δρομολόγια 13,15,16,20,24,25,26,27,28,30, ενώ για τα υπόλοιπα δεν υπήρξε 
μειοδότης,  καθώς και την εισήγηση της ανωτέρω επιτροπής προς την Οικονομική 
επιτροπή για  τη  προσφυγή στη  διαδικασία της  διαπραγμάτευσης  για τα υπόλοιπα 
δρομολόγια.
4.  Την  με  αριθμό  151/2011  απόφαση  της  Οικονομικής  επιτροπής  έγκρισης  του 
ανωτέρω  πρακτικού  και  προσφυγής  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς 
δημοσίευση νέας προκήρυξης.
5.  Το  γεγονός  ότι  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  δεν  προσήλθε  κανείς 
ενδιαφερόμενος, 
α)διακόπτει τον διαγωνισμό, κηρύσσει αυτόν άγονο ως προς τα με αριθμό 9 και 29 
δρομολόγια λεωφορείων και όλων των δρομολογίων με ταξί και 
β)  προτείνει  να  καταβληθεί  στους  μεταφερόμενους  μαθητές  με  τα  συγκεκριμένα 
δρομολόγια το μηνιαίο επίδομα, που προβλέπεται  στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 35415/28-7-
2011».

Η  Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του Αντιπροέδρου της,
 τις υπ’ αριθμ.13/2011 και 205/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
 τις υπ’ αριθμ.99/2011 και 151/2011 αποφάσεις 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
 τις διατάξεις της ΚΥΑ 35415/28-7-2011
 την υπ’ αριθμ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β’) απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών,
 την υπ’ αριθμ.πρωτ. 15815/1-12-2011 ανακοίνωση – πρόσκληση του Δημάρχου 

Αγιάς
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 το με αριθμ.πρωτ. 19594/16-12-2011  πρακτικό του διαγωνισμού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και

 το  γεγονός  ότι  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση   δεν  προσήλθε  κανείς 
ενδιαφερόμενος
και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα 

1. Διακόπτει τον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της υπηρεσίας 
με  τίτλο:  «Μεταφορά  μαθητών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  Δήμου  Αγιάς  για  το  σχολικό  έτος  2011-2012» και  κηρύσσει 
αυτόν άγονο ως προς τα με αριθμό 9 και 29 δρομολόγια λεωφορείων και όλων 
των δρομολογίων με ταξί, όπως αυτά αναφέρονται στη διακήρυξη.

2. Να καταβληθεί στους  μεταφερόμενους  μαθητές  με  τα  συγκεκριμένα  ανωτέρω 
δρομολόγια  το  μηνιαίο  επίδομα,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  3  της  ΚΥΑ 
35415/28-7-2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 160/2011.
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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