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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης/ 22-2-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 15ο :

Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και
αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών ΕΚΠ-ΟΤΑ έτους 2012.

Στην Αγιά σήμερα 22/2/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μμ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
2195/17-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαρούδας Ρίζος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπελιάς Αντώνιος
15. Ξαφάρας Χρήστος
16. Πατσάς Κυριάκος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
23. Αργύρης Νικόλαος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μαυρογιάννης Αντώνιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
3. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
6. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
8. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
9. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
10. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
Απόντες
12. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
13. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
14. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
15. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
16. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
17. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
18. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης, Τσίπας Ηλίας και
Παπακώστας Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
και γονείς μαθητών των δημοτικών Σχολείων Στομίου, Ομολίου και Καρίτσας.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από αίτημα του Δημάρχου και του
δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Λέτσιου τη συζήτηση, στο τέλος της
συνεδρίασης, των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας
μέχρι οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών..
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.969,60€ στις σχολικές επιτροπές
του Δήμου Αγιάς από τη χρηματοδότηση με τίτλο: «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
έτους 2012 – Α’ κατανομή».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Πορτογαλία, για τις ανάγκες
του προγράμματος Life+.
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 15ο :

Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και
αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών ΕΚΠ-ΟΤΑ έτους 2012.
Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Διευθυντής Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ:
«Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
διαγωνισμών, γίνεται από επιτροπές. Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για
χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και
για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρεις δημοτικούς ή
κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση
της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης
ειδικότητας τους οποίους ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτουν τότε αυτοί
υποδεικνύονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων του
δημοσίου τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού. Για
προμήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 211.129 Ευρώ στην παραπάνω
επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συμμετέχουν επί πλέον ως μέλη δύο
δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της προμήθειας.
Εάν ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτει τέτοιους υπαλλήλους τότε αυτοί
υποδεικνύονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων των
φορέων που αναφέρονται ανωτέρω.
Σε όλες τις επιτροπές, μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι
οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα
τακτικά μέλη».
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:
Α. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος διενήργησε
την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 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
οποία κληρώθηκαν οι εξής:
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Α/Α

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

1
Μπαρτζώκα Αθανασία
Μακροβασίλη Ζωή
2
Γώγος Γρηγόρης
Λύγδα Βασιλική
3
Σοφλιού Αγλαΐα
Ντουλούλη Ευμορφία
Β. Η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς
διενήργησε την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 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
κληρώθηκαν οι εξής:
Αναπληρωματικά Μέλη
Α/Α
Τακτικά μέλη
1
Σπανός Ιωάννης
Μακροβασίλη Ζωή
2
Πολυμέρου Ιωάννα
Σοφλιού Αγλαΐα
3
Γώγος Γρηγόριος
Παπαδημητρίου Αικατερίνη
Γ. Το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών του Δήμου Αγιάς
διενήργησε την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 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
κληρώθηκαν οι εξής:
Αναπληρωματικά Μέλη
Α/Α
Τακτικά μέλη
1
2
3

Παπακώστας Δημήτρης
Ζιούλης Αντώνιος
Κατσίκα Ελένη
Τσούκαρης Αντώνιος
Μπαρτζώκα Αθανασία
Μαρσιτόπουλος Αθανάσιος
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να αποφασίσετε για την συγκρότηση των
παραπάνω επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών
προμηθειών του έτους 2012 και να ορίσετε τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο τους».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και:
 τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ,
 τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011,
 τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ
2540/07.11.2011 τεύχος Β’) και
 τα πρακτικά των κληρώσεων που υπογράφονται από τρεις υπαλλήλους των
υπηρεσιών που διενήργησαν την κλήρωση.

Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμών ΕΚΠ-ΟΤΑ έτους 2012 ως εξής:
Α. Για τις προμήθειες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και
Περιβάλλοντος:
Αναπληρωματικά Μέλη
Α/Α
Τακτικά μέλη
1
Μπαρτζώκα Αθανασία
Μακροβασίλη Ζωή
2
Γώγος Γρηγόρης
Λύγδα Βασιλική
3
Σοφλιού Αγλαΐα
Ντουλούλη Ευμορφία
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Γώγος Γρηγόρης.
Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Σοφλιού Αγλαΐα.
Β. Για τις προμήθειες της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών:
Αναπληρωματικά Μέλη
Α/Α
Τακτικά μέλη
1
Σπανός Ιωάννης
Μακροβασίλη Ζωή
2
Πολυμέρου Ιωάννα
Σοφλιού Αγλαΐα
3
Γώγος Γρηγόριος
Παπαδημητρίου Αικατερίνη
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Σπανός Ιωάννης.
Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Πολυμέρου Ιωάννα.
Γ. Για τις προμήθειες του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών:
Αναπληρωματικά Μέλη
Α/Α
Τακτικά μέλη
1
Παπακώστας Δημήτρης
Ζιούλης Αντώνιος
2
Κατσίκα Ελένη
Τσούκαρης Αντώνιος
3
Μπαρτζώκα Αθανασία
Μαρσιτόπουλος Αθανάσιος
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παπακώστας Δημήτριος.
Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Κατσίκα Ελένη.
Δ. Έργο των ανωτέρω επιτρόπων είναι: α) η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών
ΕΚΠ-ΟΤΑ, β) η αξιολόγηση προσφορών και αποτελεσμάτων διαγωνισμών
προμηθειών ΕΚΠ-ΟΤΑ και γ) η υποβολή γνωμοδοτήσεων για θέματα που
προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων ή για θέματα που προβλέπουν οι
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για τις προμήθειες που θα εκτελεσθούν το έτος 2012.
Ε. Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της,
τα πρακτικά των κληρώσεων των υπηρεσιών που διενήργησαν την κλήρωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

